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 ممخص الرسالة بالمغة العربية
بحث إلى دراسة الحركؼ المقطعة دراسة لغكية تحميمية، فقد كردت في افتتاح ييدؼ ىذا ال          

 تسع كعشريف سكرة قرآنية.   
 كجميع ىذه السكر مكية سكل ثالث مدنيات كىي البقرة كآؿ عمراف كالرعد.

، اتح، كفكاتح السكر، كحركؼ التيجيكقد أدرجت ىذه الحركؼ تحت عدة أسماء نحك الفك          
 لنكرانية، كالحركؼ المقطعة، كتقرأ ىذه الحركؼ بأسمائيا في التيجي عمى التقطيع كالفصؿ.كالحركؼ ا
كعدد ىذه الحركؼ مف غير المكرر منيا أربعة عشر حرفان، أم ما يعادؿ نصؼ حركؼ          

العربية كقد جمعيا بعضيـ في عبارة )نص حكيـ قاطع لو سر( كجمعيا آخركف في قكليـ )ألـ يسطع 
 ؽ كره(...كغير ذلؾ مف عبارات أخرل كثيرة.نكر ح
 ،طس كذات الحرفيف )طو ،إلى ذات الحرؼ الكاحد )ص، ؽ، ف( كتصنؼ الحركؼ المقطعة      

يس، حـ( كذات الثالثة أحرؼ )الـ، الر، طسـ( كذات األربعة أحرؼ )المص، المر( كذات الخمسة 
 أحرؼ )كييعص، حـ عسؽ(.

الالتيا كمعانييا، كقاؿ جماعة: ىي مف المتشابو الذم انفرد هللا بعممو كقد اختمؼ المفسركف في د      
 لذا يجب عدـ الخكض فييا.

كقاؿ جميكر العمماء: بؿ يتكمـ عنيا ، كلمعمماء في ىذه الحركؼ ما يزيد عمى عشريف قكالن       
 أرجحيا أنيا لبياف إعجاز القرآف الكريـ.

ا ما ال يعد، كما أف ىناؾ اتصاالن كتناسبان بيف تمؾ الحركؼ كمف ىذه الحركؼ ما ييعد آية كمني      
 كالسكر المفتتحة  بيذه الحركؼ.

 حركؼ المقطعةبتقطيع ىذه الحركؼ إلى مقاطعيا الصكتية، فقد احتكت ال اقتضت الدراسةكقد         
ع غيره، فقد عمى جميع المقاطع بنسب متفاكتة، ككاف لممقطع الطكيؿ المغمؽ النصيب األكبر مقارنة م

 كرد عشريف مرة، يميو المقطع المتكسط المفتكح فقد كرد  عشر مرات.   
، القصير كالطكيؿ المزدكج اإلغالؽ أما المقطع المتكسط المغمؽ فقد كرد أربع مرات، أما عف المقطعيف

 فقد كرد المقطع القصير أربع مرات، كالمقطع الطكيؿ المزدكج اإلغالؽ مرتيف.
دراسة النبر كالتنغيـ في ىذه الحركؼ فقد كقع النبر في )الـ، المص، ىذا البحث ل عرضكقد         

 كييعص، طسـ، طس، يس، حـ، عسؽ(  عمى المقطع األخير .
 ككقع النبر عمى المقطع الثاني في ) الر، المر(.
 أما في )طو( فقد كقع النبر عمى المقطع األكؿ.

لكممة المككنة مف مقطع كاحد ال حديث فييا مكضع النبر في ) ؽ، ص، ف( ألف ا ييذكركلـ 
التنغيـ كثيؽ الصمة  الكاحد منبكر دائما، ىذا كيعدعف مقطع منبكر كآخر غير منبكر إذ إف المقطع 

 بالنبر، فال يككف التنغيـ إال عمى مقطع منبكر. 
عاني إلى أف الم ؿ كالكصؿ في الحركؼ المقطعة كخمصدراسة الفصل عرض ىذا البحثكقد          

 تؤثر عمى الكقكؼ، كتختمؼ الكقكؼ باختالؼ تقدير اإلعراب.
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Abstract 

This research aims to study the separated letters in an analytical and linguistic study. These 

letters come in the opening twenty nine surahs in the Noble Quran. 

All of these surahs are Makki ones، with the exception of three Madani surahs، which are al-

Baqarah and Aal Imran، and al-Ra’d. 

The study highlighted the different names of these letters including al-fawateh (openings)، 

fawateh al-sowar (openings of surahs)، horouf al-tahajji (alphabet)، al-horouf al-nouraneyya 

(the shining letters)، and al-horouf al-moqatta’ah (the separated letters)k2. These letters are 

read using their alphabetical names، i.e. as separated letters. 

Number of these letters، excluding the repeated ones، is fourteen letters، which is equivalent 

to half of the Arabic characters. Some gathered these letters in the following clause (nasson 

hakkemon qate’on lahu serr)، which literally means (a wise and definite text that has a 

secret). Some gathered them in the following clause (alam yastaa’ nour haqqen koreh)، 

which literally means (isn't it true that an unwanted true light has shined?)، among other 

clauses. 

The separated letters are classified to the single letters (Saad، Qaaf، Noun)، the dual ones 

(Taaha، Taa Sin، Yaa Sin، and Haa Mim)، the triple ones (Alif Laam Meem، Alif Laam Ra، 

and Taa Sin Mim)، the quadruple ones (Alif Laam Mim Saad، and Alif Laam Mim Ra)، and 

the quintuple (Kaaf Haa Yaa Ayn Saad، and Haa Mim Ayn Sin Qaaf). 

Scholars of Tafseer have different opinions concerning their meaning. Some said that they 

are among the Mutashaabeh، which is only known by the Almighty Allah. Thus، it is not 

required to investigate their meanings. 

However، the majority of scholars said that it is allowed to investigate their meaning. Thus، 

the Tafseer scholars have more than twenty opinions in this regard. The strongest opinion is 

that they are mentioned to highlight the power، Ijaz، of the Noble Quran. 

Some of these letters represent a complete verse. Additionally، there is a continuity and 

harmony between those letters and the suhras they open. 

This study has divided these letters into their vocal syllables. The separated letters in general 

include all of these syllables in different proportions. However، the long closed syllable is 

the most common one، as it occurred twenty times. This is followed by the middle open 

syllable، which occurred ten times. 

As for the middle closed syllable، it is reported four times. 

As for the short and long sections that are characterized with a double closure، they are 

reported four times and twice، respectively. 

The study investigated the Naber، syllable stress، and Tangheem، toning، in these letters. 

The Naber was observed in (Alif Laam Mim، Alif Laam Mim Saad، Kaaf Haa Yaa Ayn 

Saad، Taa Sin Mim، Taa Sin، Yaa Sin، Haa Mim، and Ayn Sin Qaaf) on the last syllable. 

Naber was observed on the second syllable in (Alif Laam Ra، and Alif Laam Mim Ra). 

In Surat Taha، Naber has occurred on the first syllable. 

The study did not mention the place of Naber in (Qaaf، Saad، and Noun) because they are 

composed of one syllable، where Naber is applied on this syllable. As for Tangheem، it is 

much related to the Naber، where Tangheem is only applicable on a stressed syllable. 

The study also investigated the connection and disconnection in the separated letters، and 

concluded that meanings affect pausing، where pausing may be decided depending on the 

Arabic grammar. 
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 ْاإِلىَدْاء  
 

 إلـى من عّممني النجاح والصبر...أبي

 إلى نبع الحنان وىبة الرحمن...أمي

 فيق الدرب...زوجيإلى رمز الوفاء ور 

 إلى رموز األمل بغد مشرق...أوالدي وبناتي

 إلى رموز المحبة والتعاون واالحترام ...إخواني وأخواتي

لى كّل من شجعني عن قرب  البحث، أو بعد أىدي ىذا إلى كل من عممني حرفا، وا 

 جد القبول والنجاح.يراجيًة من المولى أن                      
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 وتقديرٌ شكٌر 

 عمينا بنعمة العمـ ف  أشكر هللا عٌز كجؿ إذ مى 

أشكر أستاذم الفاضؿ كمشرفي الدكتكر فكزم أبك فياض عمى إخالصو في مساعدتي 
رشادم لكثير مف مصادر البحث، ناىيؾ عف مالحظاتو  كتكجييي ليخرج البحث بيذه الصكرة، كا 

 المنيجية كالمكضكعية التي استفدت منيا كثيرا في ىذا البحث.

لى أساتذة قسـ المغة العربية فييا أشك حفظيـ  -ر الجامعة اإلسالمية إدارة كمعمميف، كا 
 كبارؾ فييـ كأسعدىـ في الدنيا كاآلخرة عمى تييئتيـ لنا الجك المناسب لمتعميـ. -هللا

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذيف قبمكا مناقشة ىذه الرسالة كلـ يبخمكا عمٌي 
المكضكعية، األستاذ الدكتكر محمد البع، كالدكتكر أيمف حجي فميـ جزيؿ بتصكيباتيـ المنيجية ك 

 ـ هللا خير الجزاء.ىسالة فجزا الشكر عمى تكرميـ بإسداء التكجييات كتقكيـ الر 

 زكجي عماد أبك ثريا كما ال أنسى أف أقدـ عظيـ امتناني كخالص تقديرم لرفيؽ دربي
 البحث. إتماـ ىذاالشديد عمى  ، ككذا حرصوسديدةالذم كقؼ معي بتشجيعاتو ال

يماف، كسارة، كبناتي عبدهللا، كحمزة، كأسامة، كمحمد، كأشكر أكالدم عمى ما تحممكه  تسنيـ ،كا 
 مف مشقة كتعب أثناء فترة الدراسة.

كأسأؿ هللا مف عمؽ القمب أف يجزم الجميع خيران، كيبارؾ فييـ كفي عقبيـ كيسعدني 
ياىـ في الداريف، كيرزقنا االس تقامة عمى اإليماف في الدنيا كمجاكرة نبينا محمد صمى هللا عميو كا 

كسمـ في دار البقاء، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو، كصمى هللا عمى نبينا محمد كآلو كصحبو 
 أجمعيف.
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 ةـــدمــقــمــال
الحمد هلل الذم أعٌز العرب باإلسالـ، كشر ؼ لغتيـ بالقرآف، كأٌيد رسكلو بناصع الحجة         

مفان، كأسمع بسحر بيانو آذ انان كرفيع البياف، كالصالة كالسالـ عمى مف فتح بجكامع كممو قمكبان غي
كصحبو الغٌر المحجميف، كمف تبعيـ  صم ا كىدل بحكمتو مف كاف في ضالؿ مبيف، كعمى آلو

 بإحساف إلى يـك الديف، أما بعد

مف ظممات  ـإف القرآف الكريـ ىك كتاب هللا تعالى، أنزلو ىداية لمبشرية جمعاء إلخراجي        
عدؿ اإلسالـ، كمف عبكدية الطكاغيت الكفر كالجيالة إلى نكر اليداية، كمف جكر األدياف إلى 

 إلى عبادة هللا كحده دكف سكاه.

كقػػػػد حػػػػٌث هللا تعػػػػالى عبػػػػاده المػػػػؤمنيف عمػػػػى تػػػػدٌبر كتابػػػػو كفيػػػػـ معانيػػػػو، كالغػػػػكص فػػػػي        
ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ     ڇچ  چ  چچ ، قػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: أعماقػػػػػػو لمكشػػػػػػؼ عػػػػػػػف آالئػػػػػػو المكنكنػػػػػػػة

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  چ  ى:كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال، (1)چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

 .(2)چڳ  ڳ  

لقػػػػػػػد نشػػػػػػػطت الجيػػػػػػػكد لتتبػػػػػػػع الظػػػػػػػكاىر المغكيػػػػػػػة فػػػػػػػي القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػريـ، لمكشػػػػػػػؼ عػػػػػػػف ك       
أسػػػػػرار ىػػػػػذا الكتػػػػػاب، كيػػػػػؼ ال فيػػػػػك كتػػػػػاب ال تنتيػػػػػي عجائبػػػػػو، كال تنقضػػػػػي غرائبػػػػػو، كال يمػػػػػٌؿ 

ں  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ     گگچ يقػػػػػػػػػػػكؿ هللا تعػػػػػػػػػػػالى:  مػػػػػػػػػػػع كثػػػػػػػػػػػرة التػػػػػػػػػػػرداد

     .(3) چں   

فعمػػػػػى الػػػػػػرغـ مػػػػػف كفػػػػػػرة الدراسػػػػػات القرآنيػػػػػػة، إال أف القػػػػػرآف الكػػػػػػريـ ال يػػػػػزاؿ يسػػػػػػتنيض 
 ؿ تعػػػػػالى: البػػػػػاحثيف بمزيػػػػػد مػػػػػف البحػػػػػث فػػػػػي آفاقػػػػػو الممتػػػػػدة التػػػػػي ال تنتيػػػػػي عنػػػػػد نيايػػػػػة، يقػػػػػك 

(4)چجئ  حئ       مئ  ىئ   ی  ی               ۇئ  ۆئ        ۆئ         ۈئ        ۈئ  ېئ   ېئ    ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی  یچ
    
 .كال يزاؿ القرآف الكريـ يعطي كؿ  مقبؿ عميو بمقدار إقبالو كقربو، فكمما زاد القرب زاد العطاء

                                                           
  [.82] النساء:  (1)
 [.24] محمد:  (2)
 [.1] ىكد:  (3)
 [.106] الكيؼ:  (4)



 س

تسع كالحركؼ المقطعة ألفاظ تكررت كثيران في القرآف الكريـ فقد كردت في افتتاح         
عف كنييا كأسرارىا كالمعنى المراد ر بيف الفينة كاألخرل االستفياـ اكعشريف سكرة قرآنية، كيث

           منيا. 

كقد أثارت اىتماـ العمماء كالمفسريف قديمان كحديثان فمنيـ مف اعتبرىا مف عمـ  هللا الذم 
، كتعددت الكجكه في المعنى المراد منيا، فكاف  استأثر بو،  كمنيـ مف قاؿ إف المراد منيا معمـك

 كمنيا ما كاف مف المقبكؿ. منيا ما ىك بعيد تجاكز حد القبكؿ 

  مف ىنا جاء ىذا البحث بعنكاف الحركؼ المقطعة في فكاتح السكر دراسة لغكية تحميمية؛
     ة.ليبحث في معظـ جزئياتيا المغكي

 منيج البحث:
 تقتضي طبيعة ىذا البحث أف يسير عمى المنيج الكصفي كاالستقرائي التحميمي. -
ة مف كتب التفسير كالحديث كعمكـ القرآف كالتراجـ الرجكع إلى أميات المصادر المعتمد -

 كمعاجـ المغة.
 تكثيقان كامالن بعزكه إلى مصادره األكلية. ًقؿى تكثيؽ ما ني  -
 عزك اآليات القرآنية إلى مكاضعيا مف كتاب هللا عز كجؿ بذكر السكرة كرقـ اآلية. -

 أىمية البحث:
 مباحث عمـك القرآف الكريـ. تكمف أىمية البحث أساسان في ككنو ييتـ بمبحث ميـ مف -
يـ تشمؿ المسائؿ يقدـ دراسة حكؿ الحركؼ المقطعة في فكاتح السكر في القرآف الكر  -

 المتعمقة بيا. المغكية 

 سبب اختيار الموضوع:
مكضكع الحركؼ المقطعة في فكاتح السكر دراسة لغكية تحميمية لـ يكف  الباحثة إف اختيار

 أمكر منيا:ارت الباحثة ىذه الدراسة لعدة اختصدفة كدكف سابؽ تفكير، إنما 
 .الن لكؿ جكانبيا المغكية بحثان خاصان كشام تجد الباحثةلـ  -
 كثرة السؤاؿ عف كنييا كأسرارىا كالمعنى المراد منيا. -
 المساحة التي أخذتيا في كتب اإلعجاز. -
 تعد دراسة الحركؼ المقطعة مف الدراسات الميمة التي تحتاج إلى مزيد مف البحث -

 الجاد العميؽ.



 ش

خالص في القكؿ اإل ياضكع سائمةن هللا الكريـ أف يرزقكتب في ىذا المك تأف الباحثة ت ليذا رأ
 إلى الصكاب. ياكالفعؿ كأف يكفق
 أىداف الدراسة:

 تأمؿ الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
 بياف التحميؿ الصكتي لمحركؼ المقطعة.  -
 لحركؼ المقطعة.إبراز آراء النحاة كتكجيياتيـ حكؿ ا -
 إظيار بعض جكانب اإلعجاز  لمحركؼ المقطعة كآراء المفسريف في ذلؾ. -

 :دراسةالصعوبات التي واجيت ال
 فمف الصعكبات التي كاجيت الباحثة:ال يخمك أم عمؿ مف بعض الصعكبات، 

 بالحركؼ المقطعة. تعمقةالم المغكية قمة الدراسات كالبحكث -
 الدراسات السابقة: -
 ، نابمس(، رسالة ماجستير2003ك عيسى، )فضؿ عباس أب -

جاءت الدراسة بعنكاف )الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر(، بحثت ىذه الدراسة في الحركؼ 
المقطعة بصكرة عامة مف حيث: التعريؼ،  رأم العمماء فييا، استعماليا قبؿ اإلسالـ، اإلعجاز 

 العددم فييا.
 ات المغكية، الرياض، مجمة الدراس(2005سميماف الثنياف، ) نكاؿ -

 جاءت ىذه الدراسة بعنكاف )الحركؼ المقطعة في القرآف دراسة نحكية صرفية(
تناكلت ىذه الدراسة الحكـ العاـ لمحركؼ المقطعة كىك البناء عمى الكقؼ كتناكلت أحكاميا 

 حسب القراءات الكاردة فييا، كحكـ صرفيا كمنع صرفيا.
الفكنكلكجية سات السابقة لمنكاحي الصكتية ك مف الدراد كمما يالحظ أنو لـ يتعرض أح         

 ىذه النكاحي. عة؛ لذا جاء ىذا البحث ليغطيلمحركؼ المقط

 خطة البحث:
جاءت خطة البحث في تمييد  كثالثة فصكؿ كمقدمة كخاتمة متضمنة أىـ النتائج التي تكصمت 

 إلييا، كذلؾ عمى النحك اآلتي:الباحثة 
 ىداؼ الدراسةعف أىمية المكضكع كأسباب اختياره، كأ  الباحثة يياالمقدمة: تكممت ف -أكالن 

 كالدراسات السابقة، كخطة البحث، كمنيج البحث، كالمصادر كالمراجع.
 كفيو:التمييد:  -ثانيان 



 ص

 : تعريؼ فكاتح السكر.أكالن 
 : الحكمة مف تقطيع القرآف سكران.ثانيان 
 : أنكاع فكاتح السكر.ثالثان 
 :  التعريؼ بالحركؼ المقطعة، كينقسـ إلى ثالثة مباحث:الفصؿ األكؿ -ثالثان 

 كينقسـ إلى تسعة مطالب:  المبحث األكؿ: 
 الحركؼ المقطعة لغةن كاصطالحان.المطمب األكؿ: 

 المطمب الثاني: مكاضع الحركؼ المقطعة في القرآف.
 المطمب الثالث: عدد الحركؼ المقطعة.
 المطمب الرابع: بنية الحركؼ المقطعة.

 مطمب الخامس: تكرار الحركؼ المقطعة.ال
 المطمب السادس: ما ييعٌد مف الحركؼ المقطعة آية كما الييعد.

 المطمب السابع: ما بعد الحركؼ المقطعة.
 المطمب الثامف: كيفية قراءة الحركؼ المقطعة كأنكاع المدكد فييا.

 المطمب التاسع: كتابة الحركؼ المقطعة.
 السكر المفتتحة بالحركؼ المقطعة. ني مفالمكي كالمدالمبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: المناسبات بيف السكر المفتتحة بالحركؼ المقطعة.
الفصؿ الثاني: آراء النحاة كالمفسريف كتكجيياتيـ حكؿ الحركؼ المقطعة، كينقسـ إلى  -رابعان 

 ثالثة مباحث:
 المبحث األكؿ: القراءات في الحركؼ المقطعة

 بعاد الداللية لمحركؼ المقطعة كآراء العمماء كالمفسريف فييا.المبحث الثاني: األ
 المبحث الثالث: إعراب الحركؼ المقطعة

 مباحث: أربعةي لمحركؼ المقطعة، كينقسـ إلى الفصؿ الثالث: التحميؿ الصكت -خامسان 
 ، كينقسـ إلى ثالثة مطالب: األصكات المغكية في فكاتح السكر تصنيؼالمبحث األكؿ: 

 (.باقالني)ال عند المغكم لمحركؼ المقطعة : الصكتاألكؿ المطمب
 )الزمخشرم(. عند الثاني: الصكت المغكم في فكاتح السكر المطمب
 )الزركشي(.عند الثالث: الصكت المغكم لمحركؼ المقطعة  المطمب

 : المقطع الصكتي في الحركؼ المقطعة.ثانيالمبحث ال
 ؼ المقطعة.: النبر كالتنغيـ في الحرك ثالثالمبحث ال



 ض

 : الفصؿ كالكصؿ في الحركؼ المقطعة.رابعالمبحث ال
 عف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا.الباحثة الخاتمة: تكممت فييا  -سادسان 

 المصادر والمراجع:
جمع شكارد ىذا المكضكع المتناثرة في كتب التفسير ككتب المغة تأف  ى الباحثةكاف عم       

لساف العرب البف منظكر، القامكس المحيط لمفيركز أبادم، تاج  كالدراسات القرآنية، كمنيا:
العركس لمزبيدم، تفسير الكشاؼ لمزمخشرم، إعجاز القرآف لمباقالني، البرىاف لمزركشي، الميزاف 
في تفسير القرآف لمطباطبائي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع لمقيسي، تناسؽ الدرر في 

رآف كا عرابو لمزجاج، األصكات المغكية إلبراىيـ أنيس، المدخؿ تناسب السكر لمسيكطي، معاني الق
 كغير ذلؾ مما لو صمة في المكضكع.إلى عمـ المغة رمضاف عبد التكاب... 
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 تعريف فواتح السورأواًل: 

قبؿ الحديث عف الحركؼ المقطعة كاف ال بد مف تعريؼ فكاتح السكر لغة كاصطالحان      
 .كر أنكاعياكذ

 تعريف فواتح السور:
فكاتح: جمع فاتحة، أصميا الفعؿ الثالثي فتح: ضد أغمؽ، كفاتحة الشيء: أكلو، كفكاتح       

 (1)القرآف أكائؿ السكر

رىؼ، كالفضؿ كالرفعة، كبو سميت سكرة القرآف؛ إلجاللو كرفعتو كالسكرة: الش 
(2)  . 

 .(3)ثالث آياتآم ذكات فاتحة كخاتمة، كأقميا حٌد السكرة قرآف يشتمؿ عمى  :كفي االصطالح

مختمفة في عدد آياتيا كمتباينة  إف: السكرة ىي طائفة مف القرآف محددة ببداية كنيايةفكعميو  
                                                                                         سميت بذلؾ لشرفيا كعمك شأنيا كارتفاعيا. ،طكالن كقصراى 

كقد جاءت بأعذب لفظ كأرؽ أسمكب كأحسف نظـ  ،رلسكر: ىي أكؿ كممة تبدأ بيا السك كفكاتح ا
  كأكضح معنى كأحمى عبارة كذلؾ بما يناسب كؿ سكرة.

 الحكمة من تقطيع القرآن سوراً ثانيًا: 
 
لكؿ آية حدٌّ الحكمة مف تقطيع القرآف سكران ىي الحكمة في تقطيع السكر آيات معدكدات؛ "   

      كمطمع؛ حتى تككف كؿ سكرة بؿ كؿ آية فنان مستقالن كقرآنان معتبران.

ٌكرت السكر طكاال كقصاران كأكساطان؛ تنبييان   عمى أف الطكؿ ليس مف شرط اإلعجازكسي
  .(4)"فيذه سكرة الككثر ثالث آيات كىي معجزة إعجاز سكرة البقرة

 
  

                                                           
 .(8/ 7(؛ الزبيدم، تاج العركس )ج233انظر: الفيركز أبادم، القامكس المحيط )ص (1)
  .(12/102الزبيدم، تاج العركس )ج (2)
 .(264/ 1انظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف ) ج (3)
 .(1/264ف )جالزركشي، البرىاف في عمـك القرآ (4)
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 ورـح السـواتـواع فـأنثالثًا: 

أنزؿ هللا تعالى القرآف الكريـ عمى النبي محمد صمى هللا عميو كسمـ كىك كتاب ىداية      
 كتشريع كا عجاز، احتكل عمى مائة كأربع عشرة سكرة، افتتحت بأنكاع كثيرة مف أنكاع الكالـ.

ف الناظر إلى فكاتح السكر في القرآف يجد أنيا تنقسـ إلى قسميف:ك   ا 
 ات معاني محددة معركفة.أكالن: فكاتح بألفاظ لغكية ذ

 ثانيان: فكاتح بحركؼ مفردة أك مركبة ال تتآلؼ في كممات لغكية.
 :(1)مف كالـ ال يخرج شيء مف السكر عنيا كىي قد جاءت فكاتح السكر عمى عشرة أنكاعك 

 قسميف: كىك عمى ،عمى هللا عز وجل بالثناء االستفتاح :النوع األول
 دح.إثبات صفات الم  األكؿ:
 صفات النقص. عفالتنزيو  :الثاني

  في خمس سكر كىي: (قكلو تعالى )الحمد هلل ، كجاءت في لمدحإثبات صفات ا القسـ األكؿ:
 .  (2) چپ  پ  پ  پ    چ   -1
 .(3) چڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ    ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ          پچ  -2
 . (4)  چ     ېۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉ  ې  ېچ  -3
 . (5)  چٺ    ٺ     ٿ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺچ  -4
 .(6)  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ۆ  چ   -5

 في سكرتيف:)تبارؾ( كقكلو تعالى
 .(7) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ   - 1
 

                                                           
 .( 206،207/  2(، السيكطي ) ج181 -164/ 1انظر: الزركشي ) ج (1)
 [.1] الفاتحة: (2)
 [.1] األنعاـ: (3)
 [.1] الكيؼ: (4)
 [.1] سبأ:  (5)
 [.1] فاطر:  (6)
 [.1] الفرقاف:  (7)
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 .(1) چٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ            ٱ  ٻ  ٻچ   -2
 استفتح هللا فييا بالثناء عميو . فيذه سبع سكر

كجاء ذلؾ في سبع سكر اشتممت عمى تسبيح هللا  :صصفات النق عفزيو هللا تن :لثانيالقسـ ا
  عز كجؿ:

 . (2) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  -1
 .(3) چۉ  ۉ     ې        ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  -2
 .(4) چگ  گ      گ            گژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کچ  -3
 . (5)  چڳ      ڳ     ڳ            ڳک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گچ  -4
  (6) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ       چ  -5
 .(7) چٺ     ٺ       ٺ           ٿ  ٿ        ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  -6
 .(8) چں  ڻ  ڻ  ڻ    چ  - 7

 .ذاتو بتنزيو كىذه سبع سكر استفتحيا هللا
  . فيككف جممة السكر التي استفتحيا هللا بالثناء عميو أربع عشرة سكرة

 :بحروف التيجي االستفتاح النوع الثاني:
دار الدراسة، كسيتـ كىي السكر التي تبدأ بالحركؼ المقطعة، كىذا النكع ىك محكر البحث كم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          إف شاء هللا.                           التفصيؿ فيو 
 ىي: ،عشرة سور وذلك في بالنداء النوع الثالث: االستفتاح

                                                           
 .[1] الممؾ:  (1)
 [.1] اإلسراء:  (2)
 [.1] الحديد:  (3)
 [.1] الحشر:  (4)
 [.1: ] الصؼ (5)
 [.1] الجمعة:  (6)
 [.1] التغابف:  (7)
 [.1] األعمى:  (8)
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 . (1) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ىقكلو تعال    -1
 .(2) چ    کژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ قكلو تعالى     -2
 .(3) چپ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ قكلو تعالى     -3
 . (4) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ تعالى قكلو     -4
 .(5)  چ  ڳک  گ  گ  گ  گ  ڳ ک  ک  ک چ قكلو تعالى    -5
  (6). چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ قكلو تعالى    -6
  .(7) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ قكلو تعالى    -7
 . (8) چ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ قكلو تعالى     -8
 . (9)  چٱ  ٻ       چ تعالى قكلو     -9

   (10)  چھ  ھ         چ قكلو تعالى   -10

 ، كىي:ثالث كعشريف سكرة لؾ فيكجاء ذ :بالجمل الخبرية رابع: االستفتاحالنوع ال
 . (11)  چ  ٻٱ  ٻ  ٻچ قكلو تعالى   -1

 . (12)  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  كلو تعالىق  -2
  . (13) چ  ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ  قكلو تعالى    -3

                                                           
 [.1] النساء:  (1)
 [[.1] المائدة:  (2)
 [.1] الحج:  (3)
 [.1] األحزاب:  (4)
 [.1] الحجرات:  (5)
 [.1] الممتحنة:  (6)
 [.1] الطالؽ:  (7)
 [.1] التحريـ:  (8)
 [.1] المزمؿ:  (9)
 [.1] المدثر:  (10)
 [.1فاؿ: ] األن (11)
 [.1] التكبة:  (12)
 [.1] النحؿ:  (13)
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  . (1) چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     چ قكلو تعالى     -4
  .(2) چٻ  ٻ     ٱچ  قكلو تعالى    -5
  .(3) چٱ  ٻ  ٻ  چ  لو تعالى قك    -6
  . (4) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ قكلو تعالى   -7
   .(5) چٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ ى قكلو تعال  -8
 . (6) چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ قكلو تعالى   -9

 . (7) چھ  ھ  ے  ے    چ  قكلو تعالى  -10
 .(8) چڃ  چ  چ   ڃ  ڃ  چ قكلو تعالى    -11
  .(9) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ قكلو تعالى   -12
 . (10) چے       ۓ  ۓ ﮲      ﮳   چ  قكلو تعالى  -13
 .(11) چڭ  ڭ  چ قكلو تعالى   -14
 . (12) چڇ   ڇ  ڍ چ عالى قكلو ت  -15
 

  

                                                           
 [.1] األنبياء:  (1)
 [.1] المؤمنكف:  (2)
 [.1] النكر:  (3)
 [.1] الزمر:  (4)
 [.1] محمد:  (5)
 [.1] الفتح:  (6)
 [.1] القمر:  (7)
 [.2، 1] الرحمف:  (8)
 [.1] المجادلة:  (9)
 [.2، 1] الحاقة:  (10)
 [.1] المعارج:  (11)
 [.1كح: ] ن (12)
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  . (1) چژ  ژ  ڑ  ڑ      چ قكلو تعالى  -16
 .(2) چڄ  ڄ     ڄ  ڄ  چ  قكلو تعالى -17
  .(3) چٱ  ٻ    چ قكلو تعالى  -18
  .(4) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    چ قكلو تعالى  -19
 .(5)  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  قكلو تعالى -20
 .(6) چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ قكلو تعالى  -21
 .(7) چژ  ڑ     چ  قكلو تعالى  -22
 .(8) چڎ    ڎ  ڈ   چ  قكلو تعالى -23

 وىي: خمس عشرة  سورة وجاء في بالقسم فتاحاالست النوع الخامس:
الفجر ك الطارؽ، ك البركج، ك النازعات، ك  ،المرسالتك ، النجـك  ،الطكرك ، الذارياتك  ،الصافات

  العصر.ك العاديات، ك التيف، ك الضحى، ك الميؿ، ك الشمس، ك 

 وىي: سبع سور وجاء في ،بالشرط االستفتاح النوع السادس:
  . (9) چڑ   ک  ک   چ  قكلو تعالى -1
 . (10) چک   ک  گ  چ  قكلو تعالى -2
 . (11) چٱ  ٻ  ٻچ قكلو تعالى  -3

                                                           
 [.1] القيامة:  (1)
 [.1] البمد:  (2)
 [.1] عبس:  (3)
 [.1] القدر:  (4)
 [.1] البينة:  (5)
 [.2، 1] القارعة:  (6)
 [.1] التكاثر:  (7)
 [.1] الككثر:  (8)
 [.1] الكاقعة:  (9)
 [.1] المنافقكف: (10)
 [.1] التككير:  (11)
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 . (1) چٱ  ٻ  ٻ     چ  قكلو تعالى  -4
   .(2) چڀ  ڀ  ٺ      چ قكلو تعالى  -5
 . (3) چٹ  ڤ  ڤ  ڤ    چ قكلو تعالى   -6
 .(4)  چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ قكلو تعالى  -7

 وىي: ست سور اء فيوج باألمر االستفتاح النوع السابع:
 . (5) چٱ  ٻ  ٻ     چ  قكلو تعالى -1
  . (6)  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ  قكلو تعالى -2
  .(7) چٱ  ٻ  ٻ   چ  قكلو تعالى -3
 .(8)  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ  قكلو تعالى -4
 .(9)  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ  لو تعالىقك  -5
 .(10) چڇ  ڇ   ڍ  ڍ    چ قكلو تعالى  -6

 وىي: ست سور وجاء في باالستفيام االستفتاح :النوع الثامن
 . (11) چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  قكلو تعالى -1
 . (12) چٱ  ٻ     چ  قكلو تعالى -2

                                                           
 [.1] االنفطار:  (1)
 [.1] االنشقاؽ:  (2)
 [.1الزلزلة:  ] (3)
 [.1] النصر:  (4)
 [.1] الجف:  (5)
 [.1] العمؽ:  (6)
 [.1] الكافركف:  (7)
 [.1] اإلخالص:  (8)
 [.1] الفمؽ:  (9)
 [.1] الناس:  (10)
 [.1] اإلنساف:  (11)
 [.1] النبأ:  (12)
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 . (1) چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  قكلو تعالى -3
 . (2) چۀ   ہ  ہ  ہ    چ  قكلو تعالى -4
 .(3) چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ     چ قكلو تعالى  -5
  .(4) چٹ  ٹ  ٹ  ٹچ  قكلو تعالى -6

 وىي: ثالث سور وجاء في بالدعاء، االستفتاح النوع التاسع:
 . (5) چڭ  ۇ    چ  قكلو تعالى -1
 .(6) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ   چ قكلو تعالى  -2
 .(7) چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    چ  قكلو تعالى -3

 وىي: سورة واحدة وجاء في االستفتاح بالتعميل النوع العاشر:
 .(8) چٻ    ٱ  چ قكلو تعالى  -1
سـ الدعاء يجكز أف " كما ذكرناه في ق(9)شيخ شياب الديف أبك شامة المقدسيال قاؿ    

فإنو  ()سبح اسـ ربؾ األعمىككذا الثناء عمى هللا سبحانو كتعالى كمو خبر إال  يذكر مع الخبر،
بيتيف  كنظـ في ذلؾ، "يحتمؿ األمر كالخبر  ()سبحاف الذم أسرل بعبدهك ،يدخؿ في قسـ األمر

 :فقاؿ
 اكرى الس   حى تى فٍ تى لما اسٍ  بً مٍ كالس   حً دٍ المى        بكتً بثي  وي ػػػػػػػػػػى حانبٍ سي  وً ػػػػػػػػػػػػً سفٍ ى نى ػػػػػػػى عمنى ثٍ أى 

 راػػػػػػػػػػػػػػػى بالخى  ـً ي استفيً يجًٌ الت   ركؼي حي    ا   عى ـ الد  سى كالقى  عميؿي شرط الندا التٌ  ري كاألمٍ 

                                                           
 [.1] الغاشية:  (1)
 [.1] الشرح:  (2)
 [.1] الفيؿ:  (3)
 [.1] الماعكف:  (4)
 [.1فيف: ] المطف (5)
 [.1] اليمزة:  (6)
 [.1] المسد:  (7)
 [.1] قريش:  (8)
ىك العالمة عبد الرحماف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف عثماف الشافعي المقدسي الشافعي المقرئ المؤرخ،  (9)

ابف العماد،  [.665المعركؼ بأبي شامة، شارح الشاطبية، كصاحب كتاب الذيؿ عمى الركضتيف، تكفي سنة 
 .(554، 553/ 7لذىب في أخبار مف ذىب )جشذرات ا
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كتسع كعشركف سكرة بحركؼ  ،أربع عشرة سكرة بالثناء ،تفتاحجممة االسف كعمى ىذا
 كخمس عشرة سكرة بالقسـ ،الخبرية كثالث كعشركف سكرة بالجمؿ ،كعشر سكر بالنداء التيجي

 كست سكر باالستفياـ، كثالث سكر بالدعاء، كسكرة كاحدة بالتعميؿ. ،كسبع سكر بالشرط

تي افتتح هللا تعالى بيا سكره المباركة فالحركؼ المقطعة ىي نكع مف األنكاع العشرة ال
 .مؼ بكضعيا عف باقي أنكاع الكالـفي القرآف الكريـ، كىي تخت

 
  



11 

 
 
 
 

 

 

 ل األولفصال

 التعريف بالحروف المقطعة
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 ــث األولالمبــحــ
 

 واصطالحاً  الحروف المقطعة لغةً المطمب األول: 
 :الحروف المقطعة لغةً 

 .(1)كالجانب، كبو سمي الحرؼ مف حركؼ اليجاءالطرؼ  األصؿالحرؼ في       
المقطعة: القطع إبانة بعض أجزاء الًجـر مف بعض فصال، قطعو يقطعو قطعا كقطيعة 

 .(2)كقطكعا
 :الحروف المقطعة اصطالحاً 

مف حركؼ اليجاء، ذكرىا القرآف في مطمع بعض السكر، كذلؾ في تسع  ىي حركؼ       
 . (3)أكثر ينطؽ كؿ حرؼ بمفرده كعشريف سكرة،  تتككف مف حرؼ أك

حركؼ كعمى ىذا فإف الحركؼ التي افتتحت بيا بعض سكر القرآف الكريـ تسمى ب )ال
 حركؼ التيجي( كتسمى أيضا ب )الحركؼ النكرانية(.المقطعة( أك )

 

 
 

 

 

                                                           
 .(2/401ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)
 .(417/ ص7المرجع السابؽ )ج (2)
    .(1/165انظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف )ج (3)
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 مواضع الحروف المقطعة في القرآن: المطمب الثاني
 :(1)ؿ مف السكر اآلتيةفي القرآف الكريـ في كجاءت الحركؼ المقطعة 

 (2) چڀ   ڀ     پپ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پچقكلو تعالى  -
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چقكلو تعالى  -

 (3)  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  چ  :قكلو تعالى -

  (4)  چٺ   
  

                                                           
 القرآف الكريـ (1)
 [. 2، 1] البقرة:  (2)
 [.3، 2، 1] آؿ عمراف:  (6)
 [.2، 1] األعراؼ:  (4)
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  (1) چٻ  ٻ  ٻ  پ     ٻٱچ  تعالى قكلو -
 (2) چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں      گگچ قكلو تعالى -
 (3) چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ڻڻچ  لو تعالىقك ك  -
پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻٱچ قكلو تعالى -

  (4) چٺ
ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ٿٿچ  قكلو تعالى -

 (5)  چڦ  ڦ  ڄ     
 (6) چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٻٱچ  قكلو تعالى -
 (7) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   چ  قكلو تعالى -
 (8) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  قكلو تعالى -
 (9) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قكلو تعالى -
   (10) چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    ٻٱچ  قكلو تعالى -
  (11)  چں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ    ڱ  ںچ  قكلو تعالى -
 (12) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  چ قكلو تعالى -

  

                                                           
 [.1: ] يكنس (1)
 [.1] ىكد:  (2)
 [.2، 1] يكسؼ:  (3)
 [.1] الرعد:  (4)
 [.1إبراىيـ:  ] (5)
 [.1] الحجر: (6)
 [.2، 1] مريـ:  (7)
 [.2، 1] طو:  (8)
 [.2، 1] الشعراء:  (9)
 [.1] النمؿ:  (10)
 [.2، 1] القصص:  (11)
 [.2، 1] العنكبكت:  (12)
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 (1) چھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  قكلو تعالى -
  (2) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قكلو تعالى -
 (3) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ     ڀ  چ  تعالىقكلو   -
  (4) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  قكلو تعالى -
 (5) چٻ  ٻ  ٻ        ٻٱچ  قكلو تعالى  -
 (6)   چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ      ڤ  چ  قكلو تعالى -
  (7) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  قكلو تعالى -
 (8) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قكلو تعالى -
 (9) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ  قكلو تعالى -
 (10) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  قكلو تعالى -
   (11)  چٻ  پ  پ        پ      پ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   چ  قكلو تعالى -
  (12) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ        پ      پ  چ  قكلو تعالى -
 (13)چٻ  ٻ      ٻٱچ  قكلو تعالى -

  

                                                           
(1)  :  [.2، 1] الرـك
 [.2، 1] لقماف:  (2)
 [.2، 1السجدة: ]  (3)
 [.2، 1] يس:  (4)
 [.1] ص: (5)
 [.2، 1] غافر:  (6)
 [.2، 1] فصمت: (7)
 [.2، 1] الشكرل:  (8)
 [.2، 1] الزخرؼ:  (9)
 [.2، 1] الدخاف:  (10)
 [.2، 1] الجاثية:  (11)
 [.2، 1] األحقاؼ:  (12)
 [.1] ؽ: (13)
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 .(1)چژ  ڑ  ڑ       ژڈچ  قكلو تعالى -
 :كىذا عرض لمسكر مع فكاتحيا في القرآف الكريـ كأرقاميا

 رقميا ةالسور  فاتحة السورة رقميا السورة فاتحة السورة
 
 الـ

 
 البقرة

 
2 

 
 الـ

 
 الرـك

 
30 

 
 الـ

 
 آؿ عمراف

 
3 

 
 الـ

 
 لقماف

 
31 

 
 المص

 
 األعراؼ

 
7 

 
 الـ

 
 السجدة

 
32 

 
 الر

 
 يكنس

 
10 

 
 يس

 
 يس

 
36 

 
 الر

 
 ىكد

 
11 

 
 ص

 
 ص

 
38 

 
 الر

 
 يكسؼ

 
12 

 
 حـ

 
 غافر

 
40 

 
 المر

 
 الرعد

 
13 

 
 حـ

 
 فصمت

 
41 

 
 الر

 
 إبراىيـ

 
14 

 
 حـ عسؽ

 
 لشكرلا

 
42 

 
 الر

 
 الحجر

 
15 

 
 حـ

 
 الزخرؼ

 
43 

 
 كييعص

 
 مريـ

 
19 

 
 حـ

 
 الدخاف

 
44 

 
 طو

 
 طو

 
20 

 
 حـ

 
 الجاثية

 
45 

 
 طسـ

 
 الشعراء

 
26 

 
 حـ

 
 األحقاؼ

 
46 

 50 ؽ ؽ 27 النمؿ طس
 

 طسـ
 

 القصص
 

28 
 

 ف
 

 القمـ
 

68 
 29 العنكبكت الـ

                                                           
 [.1] القمـ:  (1)
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 عــدد الحــروف المقـطـعـة: المطمب الثالث
سكرة، كجممة ىذه الحركؼ لمقطعة تسع كعشركف مجمكع السكر التي تبدأ بالحركؼ ا       

مف غير تكرار أربعة عشر حرفا، ىناؾ مف جمعيا في " نص حكيـ قاطع لو سر"، كجمعيا 
لـ يىسطع نكر حؽ كره" كٌعمؽ عمييا الزركشي بقكلو: " كىذا الضابط في أكلو:" السييمي في ق

السمع كال في المفظ؛ كلك قاؿ: " لـ يكرىا نص  حؽ سطح" لكاف  لفظو ثقؿ، كىك عذب في
ف كمنيـ مف جمعيا بقكلو: "عمى صراط حؽ نمسكو"، ك"طرؽ سمعؾ النصي (1)أعذب" حة"، ك"صي

رىصى عمى بٌطو كاسرسران يقطعؾ حممو"،   .(2)، كقيؿ: " سر حصيف قطع كالمو""كقيؿ: "مىف حى
ر تسعة كعشركف حرفان، كىك نفس عدد السكر التي بدكف حذؼ المكر   عدد الحركؼ المقطعةك 

 افتتحت بيا تمؾ الحركؼ، فقد ذكرت في تسع كعشريف سكرة.

 األسماءىذه " إليو الزركشي في البرىاف بقكلو:أما مف حيث عدد تكرار كؿ حرؼ فأشار 
العيف ، ك لكاؼ كالنكف كؿ كاحد في مكاف كاحدفي أكائؿ السكر ثمانية كسبعكف حرفان؛ فاالمتيجاة 

، كالصاد في ثالثة كالطاء في أربعة ، كالسيف في ؿ كاحد في مكانيفكالياء كالياء كالقاؼ ك
، كالميـ في سبعة ثالثة عشر ، كاأللؼ كالالـ فيالحاء في سبعة، ك تة، كالراء في سخمسة
 .(3)"عشر

 كىذا عرض لمكاقع ىذه الحركؼ مف فكاتح السكر:

                                                           
                                           .(167/ 1البرىاف، الزركشي )ج (1)
 .(167/ 1المرجع السابؽ ) ج (2)
 .(167/ 1المرجع نفسو )ج  (3)

 فواتح السور الحرف الرقم
 
1 

 
 ؾ

 
 يعصكي

 
2 

 
 ف

 
 ف

 
3 

 
 ع

 
 كييعص، حـ عسؽ

 
4 

 
 م

 
 كييعص، يس

 
5 

 
 ىػ

 
 كييعص، طو
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ر مرات كركد الحركؼ المقطعة، إال حرفي )ؾ، ف( فمـ يتكررا بؿ اتكر   المالحظكمف 

 ذكرا مرة كاحدة فقط.
عً   : سكرة طولتي في بدايتيا اسمان لمسكرة، كىيالحركؼ المقطعة ا تمى كىناؾ أربع سكر جي

 سكرة ؽ.ك  سكرة ص،ك سكرة يس، ك 
  

                                                           
 .تكررت في سكرة الشعراء،  كالقصص (1)
براىيـ، كالحجر (2)  .تكررت في سكرة يكنس، كىكد، كيكسؼ، كا 
 .تكررت في سكرة غافر، كفصمت، كالزخرؼ، كالدخاف، كالجاثية، كاألحقاؼ (3)
، كلقماف، كالسجدة (4)  .تكررت في سكرة البقرة، كآؿ عمراف، كالعنكبكت، كالرـك

 
6 

 
 ؽ

 
 حـ عسؽ، ؽ

 
7 

 
 ص

 
 المص، كييعص، ص

 
8 

 
 ط

 
 ، طس، طو(1)طسـ

 
9 

 
 س

 
 طسـ، طس، يس، حـ عسؽ

 
10 

 
 ر

 
 ، المر(2)الر

 
11 

 
 ح

 
 ، حـ عسؽ(3)حـ

 
12 

 
 ا

 
 ، الر(4)المر، المص، الـ

 
13 

 
 ؿ

 
 ، المص، الـ، الرالمر

 
14 

 
 ـ

 
 المر، المص، الـ، طسـ، حـ عسؽ، حـ
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 بـنـيـة الحــروف المـقـطـعـة: لرابعالمطمب ا
 الحظ الزمخشرم اختالؼ بنية ىذه الحركؼ في السكر المختمفة، كبحث عف عمتو           لقد          

فإف قمت: فياٌل جاءت عمى كتيرة كاحدة! كلـ اختمفت أعداد حركفيا، فكردت ص كؽ كف "فقاؿ: 
س كحـ عمى حرفيف، الـ كالر كطسـ عمى ثالثة أحرؼ، عمى حرؼ كاحد، كطو كطس كي
 .(1)"؟خمسة أحرؼ ىعم "ككييعص كحـ عسؽ"كالمص كالمر عمى أربعة أحرؼ، 

قمت ىذا عمى عادتيـ في افتنانيـ في أساليب الكالـ، كتصرفيـ فيو عمى طرؽ شتى كمذاىب "
 متنكعة.

مؾ بيذه خمسة أحرؼ فقط إلى ككما أف أبنية كمماتيـ عمى حرؼ كحرفيف  لـ تتجاكز ذلؾ، سي
 الفكاتح ذلؾ المسمؾ.

 فإف قمت: فما كجو اختصاص كؿ سكرة بالفاتحة التي اختصت بيا؟
قمت: إذا كاف الغرض ىك التنبيو، كالمبادئ كميا في تأدية ىذا الغرض سكاء ال مفاضمة، كاف 

ر: عمران: لـ يقؿ كاآلخا سمى الرجؿ بعض أكالده: زيدان، تطم ب كجو االختصاص ساقطان، كما إذ
لو: لـ خصصت كلدؾ ىذا بزيد، كذاؾ بعمرك؛ ألف الغرض ىك التمييز، كىك حاصؿ أية 

 .(2)"سمؾ

كقد تساءؿ الزمخشرم عف عدـ جمع كؿ الحركؼ المقطعة في مكضع كاحد في أكؿ          
يثار تفريقيا عمى السكر، ثـ ذكر أف سبب ذلؾ إعادة التنبيو عمى أف المتحدٌ  ل بو مؤلؼ القرآف كا 

 رض، كأقٌر لو في األسماع كالقمكبغير، كتجديده في غير مكضع كاحد أكصؿ إلى الغ منيا ال
مف أف يفرد ذكره مرة، ككذلؾ مذىب كؿ تكرير جاء في القرآف، فالمطمكب بو تمكيف المكرر في 

 .(3)النفكس كتقريره

 كعميو فإف الحركؼ المقطعة تصنؼ مف حيث البنية إلى: 
  لكاحد: ص، ؽ، ف.ذات الحرؼ ا -1
 ذات الحرفيف: طس، يس، حـ. -2
 .ـلـ، المر، طساذات الثالثة أحرؼ:  -3

                                                           
(؛  السيكطي، 104/ 1الزمخشرم، تفسير الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ )ج (1)

 .(13/ 2اإلتقاف في عمـك القرآف  )ج
 .(1/105يؿ في كجكه التأكيؿ )جالزمخشرم، تفسير الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاك  (2)
 .(1/104انظر: المرجع السابؽ ) ج (3)
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 ذات األربعة أحرؼ: المص، المر. -4
 ذات الخمسة أحرؼ: كييعص، حـ عسؽ. -5

كيالحظ أف عدد االفتتاحيات أيضان ىك أربع عشرة افتتاحية تكرر بعضيا فأصبح العدد تسعان 
 كعشريف.

 ـروف المـقـطـعـةتـكـرار الـح: المطمب الخامس
 كمف الحركؼ المقطعة ما تكرر في فكاتح السكر، فجاء عمى النحك اآلتي:        
 ر، كييعص، طو، طس، يس، ص، حـ عسؽما افتتحت بو سكرة كاحدة: المص، الم -1

 ؽ، ف.
 ما افتتحت بو سكرتاف: طسـ. -2
 ما افتتحت بو خمس سكر: الر. -3
 لـ، حـما افتتحت بو ست سكر: ا -4

 ور مع فواتحيا:وىذا عرض لمس
 السور الفواتح

، لقماف، السجدة الـ  البقرة، آؿ عمراف، العنكبكت، الرـك
 األعراؼ المص
 يكنس، ىكد، يكسؼ، إبراىيـ، الحجر الر
 الرعد المر

 مريـ كييعص
 طو طو
 الشعراء، القصص طسـ
 النمؿ طس
 يس يس
 ص ص
 غافر، فصمت، الزخرؼ، الدخاف، الجاثية، األحقاؼ حـ

 الشكرل حـ عسؽ
 ؽ ؽ
 ف ف
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 ما ي عد من الحروف المقطعة آية وما ال ي عد: المطمب السادس
قاؿ الزمخشرم: اآليات عمـ تكقيؼ ال مجاؿ لمقياس فيو، فعدكا )الـ( آية في السكر         

 .(المفتتح بيا )البقرة، آؿ عمراف، العنكبكت، الركـ، لقماف، السجدة
 عراؼ تعد آية.ككذلؾ )المص( في سكرة األ

 ك)طسـ( في سكرتييا الشعراء كالقصص تعد آية. 
ك)حـ( في سكرىا ) غافر، فصمت، الشكرل، الزخرؼ، الدخاف، الجاثية، األحقاؼ( تعد آية .  

 ف.عسؽ( في سكرة الشكرل تعد  آيتي ك)حـ
 ك) كييعص( في سكرة مريـ تعد آية. 

 ك)يس( تعد آية.
 ك)طو( تعد آية. 
 كرة الرعد لـ تعد آية.أما )المر( في س 
براىيـ كالحجر لـ تعد آية.   ك)الر( في سكرة يكنس كىكد كيكسؼ كا 
ك)ص( ك)ؽ( ك)ف( ثالثتيا لـ تعد آية كىذا في قكؿ الككفييف كغيرىـ ال يسمي ىذه آيات بؿ  

 يقكؿ فكاتح سكر.
 .(1)قد عٌدكا الكممة آية، كما عٌدكا )الرحمف( ك)مدىامتاف( آيتيفك 

 ما بعد الحروف المقطعة: عالمطمب الساب
سكرة افتتحت بالحركؼ المقطعة ابتدأت بالكالـ بعد ىذه  كمف المالحظ أف كؿ          

 .أك الكتاب، أك ذكر في السكرة االنتصار لمقرآف الكريـ كبياف إعجازه الحركؼ عف القرآف

 مومباني كال كعظـ قدرىا، كجاللتيا، إذ ىي "كفي ىذا ينبو عمى شرؼ ىذه الحركؼ
 بيا عباده، كعرفيـ بكساطتيا نفسوتكمـ سبحانو بيا، كأنزليا عمى رسمو، كىدل  ككتبو، التي

، كأقدرىـ عمى التكمـ بيا، بحيث كأسماءه، كصفاتو، كأفعالو، كأمره، كنييو، ككعده، ككعيده
 (2)يبمغكف بيا أقصى ما في أنفسيـ بأسيؿ طريؽ كأقؿ كمفة كمشقة"

                                                           
( 106، 1/105انظر: الزمخشرم، تفسير الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ )ج (1)

(؛ البيضاكم، تفسير البيضاكم 174/ 1األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني )ج
 .( 15/ 1(؛ النسفي: تفسير النسفي )ج1/95مسمى أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )جال
 .(40الشيف، ابف القيـ كحسو البالغي )ص (2)
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كعشريف سكرة مف أصؿ تسع كعشريف سكرة كرد فييا ذكر  كباالستقراء تبيف أف أربعان 
 كممة الكتاب أك القرآف بعد االفتتاحية بالحركؼ المقطعة، كىي:

 ذلؾ الكتاب ال ريب فيو ىدل لممتقيف( ) الـ*البقرة      
 هللا ال إلو إال ىك الحي القيكـ نزؿ عميؾ الكتاب() الـ *  آؿ عمراف
 ليؾ(كتاب أنزؿ إ ) المص*  األعراؼ

 تمؾ آيات الكتاب الحكيـ() الـ *  لقماف     
 تنزيؿ الكتاب ال ريب فيو مف رب العالميف( ) الـ *    السجدة

 تمؾ آيات الكتاب الحكيـ( ) الريكنس     
 كتاب أحكمت آياتو ثـ فصمت مف لدف حكيـ خبير() الر ىكد       
 تمؾ آيات الكتاب المبيف( ) الريكسؼ    
 تمؾ آيات الكتاب( مر) الالرعد     
 كتاب أنزلناه() الر إبراىيـ    
 تمؾ آيات الكتاب كقرآف مبيف( ) الر الحجر    
 تمؾ آيات الكتاب المبيف( ) طسـ *الشعراء  
 تمؾ آيات القرآف ككتاب مبيف( ) طس النمؿ    
 تمؾ آيات الكتاب المبيف( ) طسـ * القصص

 عزيز العميـ(تنزيؿ الكتاب مف هللا ال ) حـ *   غافر  
 تنزيؿ مف الرحمف الرحيـ( ) حـ *   فصمت

 كالكتاب المبيف( الزخرؼ ) حـ*
 كالكتاب المبيف(الدخاف   ) حـ * 
 تنزيؿ الكتاب مف هللا العزيز الحكيـ( الجاثية   ) حـ*
 تنزيؿ الكتاب مف هللا العزيز الحكيـ(األحقاؼ ) حـ * 

 كالقرآف الحكيـ( ) يس *     يس 
 كالقرآف ذم الذكر( ) ص    ص  

 ؽ        ) ؽ كالقرآف المجيد(
 ما أنزلنا عميؾ القرآف لتشقى( ) طو *      طو 
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 عدىا ذكر كممة الكتاب وال القرآن مباشرة فيي كما يأتي:السور التي لم يرد بأما 
لػػػػػػػػـ يػػػػػػػػذكر حيػػػػػػػػث  (1)چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ  سػػػػػػػػكرة مػػػػػػػػريـ -1

ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ   بعػػػػػد يقػػػػػكؿ هللا عػػػػػز كجػػػػػؿ كالكتػػػػػاب مباشػػػػػرة كلكػػػػػف فيمػػػػػا القػػػػػرآف

ڀ  چ  ذكػػػػػػػػػػر الكتػػػػػػػػػػاب كفػػػػػػػػػػي نيايػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػكرة (2)چڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  

مػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػذم يٌسػػػػػػػػػػػػػػػػره  (3) چڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  
 بمسانو؟ كاضح أنو القرآف فإذف ختمت السكرة بكالـ عمى القرآف.

ـل يذكر   (4)چھ    ھ        ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھچ  سكرة العنكبكت -2
  ڦڦ ڤ ڦ ڦچ هللا عز كجؿ يقكؿالكتاب كالقرآف مباشرة، كلكف فيما بعد، 

ڇ  ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    چڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ

كفي نياية  (5) چک  ک  ک   گ   کڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ  ڑ
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳڳ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳچ السكرة

 إذف ذكر الكتاب كالقرآف في كسط السكرة كآخرىا فالحؽ ىك القرآف. (6) چں
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶   چ  سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ -3

ڱ    ڳچ قػػػػػػرآف كال كتػػػػػػاب، ثػػػػػػـ يقػػػػػػكؿ عػػػػػػز كجػػػػػػؿ ال يكجػػػػػػد ذكػػػػػػر  (7)چ﮷    

 ذكر آيات القرآف (8) چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   
ٻ  پ  پ      پ  پ  ڀ  ڀ   چ بعدىا مباشرة (9) چٻ  ٱ  ٻ  ٻ  چ سكرة الشكرل -4

پ  پ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ  نياية السكرة كفي (10)چڀ  ڀ    ٺ  ٺ  

                                                           
 [.2، 1] مريـ:  (1)
 [.16] مريـ:  (2)
 [.97] مريـ:  (3)
 [.2، 1] العنكبكت:  (4)
 [.48، 47] العنكبكت:  (5)
 [.68] العنكبكت:  (6)
(7)  :  [.3 ،2، 1] الرـك
(8)  :  [.28] الرـك
 [.2، 1] الشكرل:  (9)
 [.3] الشكرل:  (10)
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ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ       ٹڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 ذكر الكتاب.حيث   (1)چ
  رة )كما يسطركف( كفي داخؿـ مباشذكر القم (2)  چژ  ڑ  ڑ   ک    ژڈچ  القمـة سكر  -5

 كفػػػػػػػػػػػػػي آخػػػػػػػػػػػػػر السػػػػػػػػػػػػػكرة (3)  چېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی   چ السػػػػػػػػػػػػػكرة 
كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكر ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك  (4) چڱ  ڱ  ں  ں        ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ          ۀ  ہ     ہ  ہ  چ 

 القرآف. 
 .القرآف كختمت بكالـ عمى القرآف أك الكتاب ذكر الخمس جاء في داخميا  كعمى ىذا فالسكر

 ع المدود فيياانو أو  قراءة الحروف المقطعة كيفية : طمب الثامنالم
فيذه الحركؼ تقرأ بصكرة متقطعة  ال تقرأ ىذه الحركؼ كاألسماء مثؿ باقي الكممات،       

بذكر أسمائيا ال مسمياتيا، فننطؽ )الـ( بيذه الكيفية ) ألؼ الـ ميـ( كىكذا مع باقي الحركؼ 
  .(5)المقطعة

، كال تمفظ كمفظ الحركؼ، فنقكؿ في قكلو تيا تنطؽ كنطؽ األصكاأنكمف المالحظ 
فإننا  ( ؽ): أك أص ككذلؾ في قكلو تعالى ص مرسكمان  ، ال حرفان نطقيان  ( صاد صكتان  ص): تعالى

كفي الحركؼ الثالثية   (طس): في الحركؼ الثنائية كقكلو تعالى كىكذاال ؽ كال اؽ  نقكؿ قاؼ
الحركؼ  ككذلؾ في (المر)الحركؼ الرباعية كقكلو تعالى:  في ككذلؾ(   الـ): كقكلو تعالى

، ال بأشكاليا تافكميا تنطؽ بأسماء تمؾ الحركؼ أصكا : )كييعص(الخماسية كقكلو تعالى
، كىذا صكرة األصكاتعمى عمى صكرة الحركؼ ال ، بينما كتبت في المصاحؼ اليجائية رسكما

 إعجازية في حكميا. دليؿ عمى صكتية ىذه الحركؼ مع ككنيا إشارات

 :فييا ودع المدانو أعن ما أ
 الحركؼ المقطعة أربعة عشر حرفا، كتنقسـ مف حيث نكع المد فييا إلى أربعة أقساـ:        

                                                           
 [.52] الشكرل:  (1)
 [.1] القمـ:  (2)
 [.15] القمـ:  (3)
 [.51] القمـ:  (4)
 .(112/ 1انظر: رضا، تفسير القرآف العظيـ ) تفسير المنار( ) ج (5)
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ما كاف ىجاؤه عمى ثالثة أحرؼ كسطيا حرؼ  مقداره ست حركات  مشبعان  مدان  د  مى القسـ األكؿ: يي 
 عيف.مد، مجمكعة في ) كـ عسؿ نقص( باستثناء ال

ثالثة أحرؼ كسطيا حرؼ ليف  كالتكسط ما كاف ىجاؤه عمى القسـ الثاني: يجكز فيو اإلشباع
 عيف مف فاتحة مريـ كالشكرل. حرؼكىك 

 ، كحركفو مجمكعة في ) حي طير(.طبيعيا ما كاف ىجاؤه عمى حرفيف القسـ الثالث: يمد مدا 
ليس في كسطيا حرؼ مد كلو حرؼ القسـ الرابع: ليس فيو مد ما كاف ىجاؤه عمى ثالثة أحرؼ 

 .(1)كاحد كىك ألؼ
قد رتبت الحركؼ بحسب ترتيب كفيما يأتي أنكاع المد في الحركؼ المقطعة بالتفصيؿ، ك    

 :السكر في القرآف الكريـ
 الم

 فيو ألؼ : ال مدٌ 
 .مقداره ست حركات مثقالن  حرفيان  الزمان  ان األلؼ مدٌ  د  مى الـ : تي 

 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  زمان ال ان الياء مدٌ  ميـ : تمدٌ 
 المص

 .فيو ألؼ : ال مدٌ 
 .مقداره ست حركات مثقالن  حرفيان  الزمان  الـ : تمد األلؼ مدان 

 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  ميـ : تمدٌ 
 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان األلؼ مدٌ  صاد : تمدٌ 

 الر
 .فيو مدٌ ألؼ : ال 
 .مقداره ست حركات مثقالن  حرفيان  الزمان  ان األلؼ مدٌ  الـ : تمدٌ 

 .فمقداره حركتا طبيعيان  ان األلؼ مدٌ  مدٌ را : ت
 المر

 .فيو ألؼ : ال مدٌ 
 .مقداره ست حركات مثقالن  حرفيان  الزمان  ان األلؼ مدٌ  الـ : تمدٌ 
 .اتمقداره ست حرك مخففان  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  ميـ : تمدٌ 
 .فمقداره حركتا يان طبيع ان األلؼ مدٌ  را : تمدٌ 

                                                           
 .(111، 110انظر: نصر، غاية المريد في عمـ التجكيد )ص (1)
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 كييعص
 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان األلؼ مدٌ  كاؼ : تمدٌ 
 .فامقداره حركت طبيعيان  ان األلؼ مدٌ  ىا : تمدٌ 
 .فامقداره حركت طبيعيان  ان األلؼ مدٌ  يا : تمدٌ 

 .ره ست حركاتمقدا مثقالن  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  عىٍيف : تمدٌ 
 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان األلؼ مدٌ  صاد : تمدٌ 

 طو
 .فامقداره حركت طبيعيان  ان طا : تمد األلؼ مدٌ 

 .فمقداره حركتا طبيعيان  ان مد األلؼ مدٌ ىا : ت
 طسم
 .فمقداره حركتا طبيعيان  ان األلؼ مدٌ  مدٌ طا : ت

 .مقداره ست حركات مثقالن  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  سيف: تمدٌ 
 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  ميـ : تمدٌ 

 طس
 .فمقداره حركتا طبيعيان  ان األلؼ مدٌ  مدٌ طا : ت

 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  سيف : تمدٌ 
 يس
 .فمقداره حركتا ان طبيعي ان األلؼ مدٌ  مدٌ يا : ت

 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  سيف : تمدٌ 
 ص

 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان األلؼ مدٌ  صاد : تمدٌ 
 حم

 .فمقداره حركتا طبيعيان  ان األلؼ مدٌ  مدٌ حا : ت
 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  ميـ : تمدٌ 
 حم عسق
 .فحركتا مقداره طبيعيان  ان األلؼ مدٌ  مدٌ حا : ت

 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  ميـ : تمدٌ 
 .مقداره ست حركات مثقالن  حرفيان  الزمان  ان د الياء مدٌ عىٍيف : تمٌ 
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 .مقداره ست حركات مثقالن  حرفيان  الزمان  ان الياء مدٌ  سيف : تمدٌ 
 .فمقداره حركتا طبيعيان  ان األلؼ مدٌ  مدٌ قاؼ : ت

 ق
 .فمقداره حركتا ان طبيعي لؼ مدان األ مدٌ قاؼ : ت

 ن
 .مقداره ست حركات مخففان  حرفيان  الزمان  ان الكاك مدٌ  نكف : تمدٌ 

 .ه الحركؼ ساكنة الحرؼ األخيرجميع ىذ كمف المالحظ أف
ء( إنما ح( فال تقرأ )طاء، ىاء، ياء، راء، حا ال تقرأ اليمزة في نياية كؿ مف: )ط، ىػ، م، ر،ك 

 ا(.حتقرأ )طا، ىا، يا، را، 
 كتابة الحروف المقطعة :المطمب التاسع

في المصحؼ عمى صكر الحركؼ أنفسيا ال عمى صكر  كتبت الحركؼ المقطعة          
 ركؼ، كاستمرت العادة متى تييٌجيتأسمائيا؛ "ذلؾ ألف الكمـ لما كانت مركبة مف ذكات الح
 لكتابة الحركؼ أنفسيا، كتقع في اكمتى قيؿ لمكاتب: اكتب: كيت ككيت، أف يمفظ باألسماء

قامة ألسنة األحمر  عيمؿ عمى تمؾ الشاكمة المألكفة في كتابة الفكاتح، كأيضان فإف شيرة أمرىا، كا 
كاألسكد ليا؛ كأف الالفظ بيا غير متيجاة ال يجيء بطائؿ فييا، كأف بعضيا مفرده ال يخطر بباؿ 

في خط المصحؼ أشياء خارجة غير ما ىك عميو مف مكرده أمنت كقكع المبس فييا، كقد اتفقت 
 اد ذلؾ بنكير كال نقصاف الستقامةعف القياسات التي بنى عمييا عمـ الخط كاليجاء؛ ثـ ما ع
 .                                   (1)المفظ كبقاء الحفظ، ككاف اتباع خط المصحؼ سنة ال تخالؼ"

مقطعة ال ينبغي كصميا، فيجاء كتبت )الـ( ك)المر( ك)الر( مكصكلة، كحركؼ اليجاء        
نما  زيد عمى سبيؿ المثاؿ زام ياء داؿ كتكتب مقطعة لمتفريؽ بيف ىجاء الحركؼ كقراءتيا كا 

نما ىي حركؼ اجتمعت، يراد بكؿ حرؼ معنى.  كصمت ألنيا؛ ليست ىجاء السـ معركؼ، كا 
أما )حـ عسؽ( قطعت ك )المص( )كييعص( لـ تقطع؛ ألف حـ قد جرت في أكائؿ 

 سكر، فصارت اسمان ليا، فقطعت مما قبميا. سبع
كجاز في )ؽ كالقرآف( ك ) ص كالقرآف( كجييف: مف جزميما فيما حرفاف، كمف كسر 

 .(2)آخرىما فعمى أنو أمر كتب عمى لفظيما
  

                                                           
 .(95، 1/94الزمخشرم، الكشاؼ ) ج (1)
 .(430،431/ص1انظر: الزركشي، البرىاف )ج (2)
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 ــث الثـــــــــــــانـــــــــيالمـــــبـحـــــ
 السور المفتتحة بالحروف المقطعة المكي والمدني من

 :(1)امني قكاؿ عديدة لمعرفة المكي مف المدني،ىناؾ أ
ما نزؿ في طريؽ المدينة قبؿ أف يبمغ النبي صمى هللا عميو كسمـ المدينة فيك مف  إف -

المكي، كما نزؿ عمى النبي صمى هللا عميو كسمـ في أسفاره بعد ما قدـ المدينة فيك مف 
 المدني.

ا نزؿ بالمدينة، كيدخؿ في مكة ف المكي ما نزؿ بمكة كلك بعد اليجرة؛ كالمدني مإ -
ضكاحييا، كالمنزؿ بمنىن كعرفات كالحديبية، كفي المدينة ضكاحييا، كالمنزؿ ببدر كأحد 

مع.  كسى
 ف المكي ما كقع خطابان ألىؿ مكة، كالمدني ما كقع خطابان ألىؿ المدينة.إ -
ة، عف مقمفي مستدركو، كالبييقي في الدالئؿ، كالبٌزاز في مسنده: عف ع أخرج الحاكـ -

أييا الناس(  يأييا الذيف ءامنكا( أينزؿى بالمدينة، كما كاف: )ياعبدهللا، قاؿ: ما كاف )
 فبمكة. كأخرجو أبك عبيد في الفضائؿ عف عمقمة مرسالن.

ما كاف في القرآف )يأييا الناس( أك )يا بني ءادـ( فإنو مكي، كما كاف ) يا أييا الذيف  -
  فإنو مدني.ءامنكا( 

 بيذا الحديث، كاعتمدكه عمى ضعفو بالنسخ ار: قد اعتنى المتشاغمكفكقاؿ ابف الحص
 كقد اتفؽ الناس عمى أف النساء مدنية، كأكليا: )يأييا الناس(، كعمى أف  الحج مكية؛ كفييا

 .(2) چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ
 لمعرفة المكي كالمدني طريقاف: سماعي كقياسي:  -

 فالسماعي: ما كصؿ إلينا نزكلو بأحدىما.
                      سكل–قياسي: كؿ سكرة فييا )يأييا الناس( فقط، أك: "كاٌل" أك أكليا حرؼ تيجي كال
بميس سكل البقرة  –كالرعد  (3)لٌزىراكيفا  فيي مكية. –أك: فييا قصة آدـ كا 

ككؿ سكرة فييا قصص األنبياء كاأليمـ الخالية مكية، ككؿ سكرة فييا فريضة أك حد فيي  -
 مدنية.

                                                           
 .(21، 20/ 1انظر: السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج (1)
 [.77] الحج: (2)
 .ىما سكرتا البقرة كآؿ عمراف (3)
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 ة فييا ذكر المنافقيف فمدنية؛ زاد غيره: سكل العنكبكت.كؿ سكر  -
 كؿ سكرة فييا سجدة فيي مكية. -

أما عف القكؿ المشيكر أف المكي ما تعددت األقكاؿ في معرفة المكي مف المدني، لقد       
ف كاف بمكة ف كاف بالمدينة، كالمدني ما نزؿ بعد اليجرة، كا   .(1)نزؿ قبؿ اليجرة، كا 

مكية إال ثالث سكر  جميعياالسكر المفتتحة بالحركؼ المقطعة،  فكخالصة القكؿ إ
 )البقرة، آؿ عمراف، الرعد( مدنية.

 :المشتممة عمى الحروف المقطعة وىذا تفصيل ألسماء السور المكية والمدنية
 أكالن: السكر المدنية مرتبة حسب نزكليا: البقرة، آؿ عمراف، الرعد.

 نزكليا: القمـ، ؽ، ص، األعراؼ، يس، مريـ، طو، الشعراء ثانيان: السكر المكية مرتبة حسب
 ماف، غافر، فصمت، الشكرل، الزخرؼالنمؿ، القصص، يكنس، ىكد، يكسؼ، الحجر، لق

 .(2)الدخاف، الجاثية، األحقاؼ، إبراىيـ، السجدة، الركـ، العنكبكت
رىا سكرة كؼ المقطعة ىي سكرة القمـ كآخر كبيذا فإف أكؿ سكرة مكية نزلت مفتتحة بالح

 العنكبكت، كأكؿ سكرة مدنية منيا ىي سكرة البقرة كآخرىا الرعد.
 :(3)آليات المدنية في السور المكيةا

چ إلى قكلو    چھ ھ ھ ے ےچ منيا سكرة األعراؼ مكية إال ثالث آيات:    

 .(4)  چٻ  ٻ  ٻ    ٱ
ی  ی    ىئ  ىئچ  ، كقكلػػػػػػػػػػو:(5)چھ  ے       ے  ۓچ سػػػػػػػػػػكرة يػػػػػػػػػػكنس: مكيػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتثني منيػػػػػػػػػػا: 

 ليا إلى رأس أربعيف مكي كالباقي مدني.في الييكد، كقيؿ: مف أك قيؿ نزلت  (6)چ
  

                                                           
 .(2/187انظر: الزركشي، البرىاف )ج (1)
 .(36 -24/ ص1لسيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج(؛ ا194-2/190انظر: الزركشي، البرىاف )ج (2)
 .(34 -30/ 1انظر: السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج (3)
 [.171 -163] األعراؼ:  (4)
 [.95، 94] يكنس:  (5)
 [.40] يكنس : (6)
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 (1)چې  ې  ې  ې  ى  ى چ  سػػػػػػػػػػكرة ىػػػػػػػػػػكد: مكيػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػتثني منيػػػػػػػػػػا ثػػػػػػػػػػالث آيػػػػػػػػػػات:
 .(3) چہ  ھ  ھ  ھ     چ (2)چڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ   ڱ    چ

 سكرة يكسؼ: مكية استثني منيا ثالث آيات مف أكليا.
إلػػػػػػػػػػػى  چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چاىيـ: مكيػػػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػػػر آيتػػػػػػػػػػػيف مػػػػػػػػػػػدنيتيف: سػػػػػػػػػػػكرة إبػػػػػػػػػػػر 
 .(4) )كبئس القرار(

 .(5) چٴۇ  ۋ  ۋ  چ  سكرة الحجر: استثنى بعضيـ منيا:
 .(6) چ گک  ک  گ   گچ  سكرة مريـ: استثني منيا آيو السجدة، كقكلو:

 .(7) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ سكرة طو: استثني منيا 
 (8)ستثني منيا )كالشعراء(سكرة الشعراء: ا

 .(9) چڻ  ۀ    چ  سكرة العنكبكت: استثني مف أكليا إلى
 .(10) چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ      چ  سكرة لقماف: استثني منيا

 .(11) چے  ے         ۓ چ سكرة السجدة: استثني منيا 
 .(12) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ  سكرة يس: استثنى منو

 .(13) چۋ  ۋ  چ  ى قكلو:إل  چڳ  ڳ  ڱ چ سكرة غافر: استثني منيا 
 .(14)إلى قكلو: )بصير( چڄ  ڄ  ڄ     چ  سكرة الشكرل: استثني منيا

                                                           
 [.12] ىكد : (1)
 [.17] ىكد : (2)
 [.114] ىكد:  (3)
 [.29 -28] إبراىيـ:  (4)
 .[87]  الحجر:  (5)
 [.71] مريـ: (6)
 [.13] طو:  (7)
 [.227 -224] الشعراء:  (8)
 [.11] العنكبكت: (9)
 [.29 -27] لقماف:  (10)
 [.20 -18] السجدة:  (11)
 [.12] يس:  (12)
 [.57 -56] غافر:  (13)
 [.27 -24] الشكرل:  (14)
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 قيؿ: نزلت بالمدينة، كقيؿ: في السماء. (1)چۋ  ۋ  ۅ   چ  سكرة الزخرؼ: استثني منيا
 .(2)چٱ  ٻ  ٻ  چ  سكرة الجاثية: استثني منيا
 .(3)چہ  ہ  ہ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ          چ  سكرة األحقاؼ: استثني منيا

 .(4)إلى )لغكب( چڦ  ڦ   ڦ  چ سكرة ؽ: استثني منيا 
 .(6)كمف )فاصبر( إلى )الصالحيف( (5) چۉ   چ إلى         چ ٻ  پچ سكرة ف: استثني منيا 

 اآليات المكية في السور المدنية:
 .(7)إلى قكلو: )جميعا( چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  چ  سكرة الرعد مدنية، غير قكلو:

 
 
 
 
 

  

                                                           
 [.45] الزخرؼ:  (1)
 [.14] الجاثية:  (2)
 [.10] األحقاؼ:  (3)
 [.38] ؽ:  (4)
 [.33 -17] ف:   (5)
 [.50 -48] ف:   (6)
 [.31] الرعد:  (7)
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 الــثـالـــــــــــــثالمبحث 
 المناسبات في السور المفتتحة بالحروف المقطعة

 المناسبة لغة:
 .(1)ىي المقاربة، كالنسب كالقرابة، كفالف يناسب فالنان، أم يقرب منو كيشاكمو     

  المناسبة اصطالحًا:
 .(2)اتمياكجكه االرتباط بيف اآلية كاآلية كالسكرة كالسكرة كفاتحة السكرة مع خك 

يقكؿ الزركشي: "اعمـ أف عمـ المناسبة عمـ شريؼ، تحرز بو العقكؿ، كيعرؼ بو قدر القائؿ فيما 
 .(3)يقكؿ"

 فائدة عمم المناسبات:
"جعؿ أجزاء الكالـ بعضيا آخذان بآفاؽ بعض فيقكل بذلؾ االرتباط كيصير التآلؼ حالو      

 .(4)حاؿ البناء المحكـ المتالئـ األجزاء"
 عف المناسبة بيف السكرة كالسكرة المبتدئة بالحركؼ المقطعة. حديثيأتي سيتـ ال كفيما

يقكؿ العالمة السيد محمد حسيف الطباطبائي ما نصو: "ثـ إنؾ إف تدبرت بعض التدبر      
كالطكاسيف كالحكاميـ المفتتح بيا مثؿ الميمات كالراءات في ىذه السكر التي تشترؾ في الحركؼ 

المشتركة في الحركؼ مف تشابو المضاميف كتناسب السياقات ما ليس بينيا  كجدت في السكر
 .كبيف غيرىا مف السكر

كيؤكد ذلؾ ما في مفتتح أغمبيا مف تقارب األلفاظ كما في مفتتح الحكاميـ مف قكلو: 
)تمؾ آليات ت مف قكلو: ىك في معناه، كما في مفتتح الراءا أك ما الكتاب مف هللا( )تنزيؿ
أك ما ىك في معناه، كنظير ذلؾ كاقع في مفتتح الطكاسيف، كما في مفتتح الميمات مف  الكتاب(

 .نفي الريب عف الكتاب أك ما ىك في معناه

                                                           
 .(757 -1/755انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)
 .(1/36انظر: الزركشي، البرىاف )ج (2)
 .(1/36المرجع السابؽ )ج (3)
 .(1/36المرجع نفسو )ج (4)
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كيمكف أف يحدس مف ذلؾ أف بيف ىذه الحركؼ المقطعة كبيف مضاميف السكر المفتتحة 
في مضمكنيا  (صالم)بيا ارتباطان خاصان، كيؤيد ذلؾ ما نجد أف سكرة األعراؼ المصدرة ب

في مضمكنيا  (المر)كأنيا جامعة بيف مضاميف الميمات كص، ككذلؾ سكرة الرعد المصدرة ب
 .(1)ت"جامعة بيف مضاميف الميمات كالراءا كأنيا

 (2)المناسبات في السور المفتتحة ب )الم(أواَل: 
 المناسبة بين سورتي البقرة وآل عمران:

: "اٍقرىءيكا اٍلقيٍرآفى عف أىبي أيمىامىةى اٍلبىاًىمً          كؿى اَّللً  صمى هللا عميو كسمـ يىقيكؿي ًمٍعتي رىسي : سى ٌي قىاؿى
كرىةى آًؿ ًعٍمرىافى  سي ٍيًف اٍلبىقىرىةى كى اًبًو، اٍقرىءيكا الز ٍىرىاكى ًفيعنا أًلىٍصحى فىًإن ييمىا تىٍأًتيىاًف يىٍكـى فىًإن وي يىٍأًتي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة شى

ًة  اًف عىفٍ اٍلًقيىامى اج  ، تيحى كىاؼ  امىتىاًف، أىٍك كىأىن ييمىا غىيىايىتىاًف، أىٍك كىأىن ييمىا ًفٍرقىاًف ًمٍف طىٍيرو صى  كىأىن ييمىا غىمى
ٍسرىةه، كىالى تىٍستىًطيعييىا اٍلبىطى  تىٍركىيىا حى كرىةى اٍلبىقىرىًة؛ فىًإف  أىٍخذىىىا بىرىكىةه، كى ا، اٍقرىءيكا سي اًبًيمى  .(3)"مىةي أىٍصحى

 ففي ىذا الحديث ما يدؿ عمى ترابط كتناسب كتالـز بيف سكرتي البقرة كآؿ عمراف.
 -كىػػػػػػك القػػػػػػرآف  -كمػػػػػػف أكجػػػػػػو المناسػػػػػػبات بػػػػػػيف السػػػػػػكرتيف، أنيمػػػػػػا افتتحتػػػػػػا بػػػػػػذكر الكتػػػػػػاب  -

بينمػػػػػا  (4)چڀ   ڀ     پپ  پٻ  ٻ  ٻ   پچفجػػػػػاء فػػػػػي سػػػػػكرة البقػػػػػرة مجمػػػػػالن فػػػػػي قكلػػػػػو تعػػػػػالى: 
ػػػػالن لمػػػػا فػػػػي البقػػػػرة، قػػػػاؿ تعػػػػالى: جػػػػاء ذكػػػػر الكتػػػػاب فػػػػي سػػػػكر  ػػػػدنا كمفصًٌ ڀ  چ ة آؿ عمػػػػراف مؤكًٌ

 .(5) چڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
عاءاتيـ بشيء مف البسط كالتفصيؿ كلما كانت سكرة البقرة قد تحدثت عف الييكد كاد -

سكرة آؿ عمراف تكاجو  - بالمقابؿ –كتعرضت لشبيات النصارل عمى كجو اإلجماؿ؛ جاءت 
مف التفصيؿ؛ ألف التكراة أصؿ، كاإلنجيؿ فرع ليا، كالنبي صمى  ءلنصارل بشيكتعالج شبيات ا

 ككاف جياده لمنصارل في آخر األمرهللا عميو كسمـ لما ىاجر إلى المدينة دعا الييكد كجاىدىـ 
 .(6)كما كاف دعاؤه ألىؿ الشرؾ قبؿ أىؿ الكتاب

                                                           
 .(9، 8/ 18الطباطبائي، الميزاف في تفسير القرآف ) ج (1)
، كلقماف، كالسجدةسكرة ا  (2)  .لبقرة، كآؿ عمراف، كالعنكبكت، كالرـك
: 1/553القشيرم، المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـ،  (3)

804. 
 [.2] البقرة:  (4)
 [.3] آؿ عمراف:  (5)
 .(63انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر في تناسب السكر) ص (6)
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كيظير البقرة ا أجمؿ في سكرة كمف أكجو التناسب بيف السكرتيف أف سكرة آؿ عمراف شرحت م -
 :(1)ذلؾ في عدة مكاضع منيا

بينما ذكره  (2)أنو سبحانو ذكر في سكرة البقرة إنزاؿ الكتاب مجمالن، في قكلو: )ذلؾ الكتاب( -
 . (3) چ ۀڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچفي سكرة آؿ عمراف مفصالن، قاؿ تعالى: 

مجمػػػػػػػػالن، فػػػػػػػػي  (4) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ چجػػػػػػػػاء فػػػػػػػػي سػػػػػػػػكرة البقػػػػػػػػرة قكلػػػػػػػػو سػػػػػػػػبحانو:  -
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  چ حػػػػػػػيف جػػػػػػػاء فػػػػػػػي سػػػػػػػكرة آؿ عمػػػػػػػراف مفصػػػػػػػالن، قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى: 

فصػػػػػػػػرح ىنػػػػػػػػا بػػػػػػػػذكر اإلنجيػػػػػػػػؿ؛ ألف السػػػػػػػػكرة خطػػػػػػػػاب لمنصػػػػػػػػارل، كلػػػػػػػػـ يقػػػػػػػػع  (5)چٹ  ڤ   
نمػػػػا صػػػػرح فييػػػػا بػػػػذكر التػػػػكراة خاصػػػػة؛ ألنيػػػػا خطػػػػاب  التصػػػػريح باإلنجيػػػػؿ فػػػػي سػػػػكرة البقػػػػرة، كا 

  لمييكد.
ٱ ٻ ٻ ٻ  چعالى ذكر الشيداء في سكرة البقرة عمى كجو اإلجماؿ، فقاؿ تعالى: أنو ت -

ـ، كما صاركا إليو  (6)چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   پٻ  پ  پ  پ بينما فص ؿ القكؿ في أحكالي
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ    چ في سكرة آؿ عمراف، فقاؿ سبحانو:

﮺    ﮷﮴ ﮵  ﮶        ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ ﮲  ﮳  ﮸ ﮹       

 . (7)  چ﮻ ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁         
مجمػػػػػػالن، فػػػػػػي  (8) چۇڭ  ڭ ڭ ڭ ۇچ  جػػػػػاء فػػػػػػي سػػػػػػكرة البقػػػػػػرة قكلػػػػػػو سػػػػػػبحانو: -
ڎ  ڈ      ڈ           ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  چيف جػػػػػػػاء فػػػػػػػي سػػػػػػػكرة آؿ عمػػػػػػػراف مفصػػػػػػػالن حػػػػػػػ

 .(9) چں         ڻ   ڻ      ڱ       ں  ڱڱ     ڱ  ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ

                                                           
 .(75 -70السيكطي، تناسؽ الدرر في تناسب السكر )صانظر:  (1)
 [.2] البقرة:  (2)
 [.7] آؿ عمراف:  (3)
 [.3] البقرة:  (4)
 [.4، 3] آؿ عمراف:  (5)
 [.154] البقرة:  (6)
 [.171 -169] آؿ عمراف:  (7)
 [.247] البقرة:  (8)
 [.26] آؿ عمراف:  (9)
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كخمقو مف تراب، دكف أب كال أـ؛ كذكر فى سكرة آؿ  آدـ أنو سبحانو افتتح سكرة البقرة بقصة -
رىب لو المثؿ بػآدـ.  عيسى عمراف نظيره في الخمؽ مف غير أب كىك عميو السالـ؛ كلذلؾ ضى

السكر، كىك أكؿ فى الكجكد قالكا: كقد اختصت سكرة البقرة بذكر آدـ عميو السالـ؛ ألنيا أكؿ 
عمييا  مريـ كسابؽ؛ كألنيا األصؿ، كىذه كالفرع كالتتمة ليا، كألنيا خطاب لمييكد الذيف قالكا في

السالـ ما قالكا، كأنكركا كجكد كلد بال أب؛ ففيكتحكا بقصة آدـ؛ لتثبت في أذىانيـ، فال تأتى 
عميو  عيسى ا مف جنسيا، كألف قصةعميو السالـ، إال كقد ذيًكر عندىـ ما يشيد لي عيسى قصة

ا، لتتـ الحجة بالقياس السالـ قيست عمى قصة   آدـ، كالمقيس عميو ال بد كأف يككف معمكمن
  آدـ، كالسكرة التى ىي فييا جديرة بالتقديـ. فكانت قصة

كمما يقكم المناسبة كالتالـز بيف السكرتيف الكريمتيف، أف خاتمة سكرة آؿ عمراف جاءت  -
 بذكر المتقيف، كأنيـ ىـ المفمحكففاتحة سكرة البقرة؛ كبياف ذلؾ أف سكرة البقرة افتتحت مناسبة ل

ا اف  (1) چۇئ ۇئ ۆئ ۆئچبينما خيتمت سكرة آؿ عمراف بقكلو تعالى:  تتحت كأيضن
كختمت سكرة آؿ عمراف  (2) چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چسكرة البقرة بقكلو سبحانو: 

 .(3)چھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲    ﮳  ﮴ ہ  ہ   چ بقكلو سبحانو: 
  (4) چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى چ   كقػػػػػػػد كرد أف ييػػػػػػػكد لمػػػػػػػا نػػػػػػػزؿ قػػػػػػػكؿ هللا جػػػػػػػؿ  كعػػػػػػػال:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ افتقػػػػػر ربػػػػػؾ يسػػػػػأؿ عبػػػػػاده القػػػػػرض، فنػػػػػزؿ رد  هللا عمػػػػػييـ:   قػػػػػالكا: يػػػػػا محمػػػػػد

ا.كم التالـز بيف السكرتيف أيكىذا مما يق (5) چڀٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ضن

ڄ  چ عميػػػػو السػػػػالـ:  إبػػػػراىيـ كقريػػػػب منػػػػو، أنػػػػو كقػػػػع فػػػػى سػػػػكرة البقػػػػرة، حكايػػػػة قػػػػكؿ

ككقػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػكرة آؿ عمػػػػػػػػػراف قكلػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػبحانو:  (6) چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ
ف اآليتػػػػػػػػػيف ىنػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي كالػػػػػػػػػتالـز بػػػػػػػػػي (7) چۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ چ 

  غاية الظيكر.
                                                           

 [.200] آؿ عمراف:  (1)
 [.4] البقرة:  (2)
 [.199] آؿ عمراف:  (3)
 [.245] البقرة:  (4)
 [.181] آؿ عمراف:  (5)
 [.129] البقرة:  (6)
 [.164] آؿ عمراف:  (7)
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 :(1)المناسبة بين سورتي العنكبوت والروم
كالىما افتتح ب )الـ( غير معقب بذكر القرآف، كىك خالؼ القاعدة الخاصة بالمفتتح  -

 بالحركؼ المقطعة.
كافتتحت سكرة  (2) چۀڻ ڻ ڻ ڻ ۀچختمت سكرة العنكبكت بقكلو:  -

الركـ بكعد مف غمب مف أىؿ الكتاب بالغمبة كالنصر، كفرح المؤمنيف بذلؾ، كأف الدكلة 
ھ  چىـ ما كقع عمييـ مف ىزيمة، كذلؾ في قكلو تعالى: ألىؿ الجياد فيو، كال يضر 

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ    ٴۇے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷     ۆ                 ۈ  ۈ

 .(3) چې  ې  ې  ېۉ  ۉ

 :(4)المناسبة بين سورتي الروم ولقمان
 كالىما افتتح ب )الـ(. -
پ  پ   ڀ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چكقكلػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى فػػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػػكرة لقمػػػػػػػػػػػاف  -

: (5) چٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ ڻ  ڻ  چ  متعمػػػػػػػؽ بقكلػػػػػػػو فػػػػػػػي آخػػػػػػػر سػػػػػػػكرة الػػػػػػػرـك

فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف إيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيـ  (6) چ ےڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ
 باآلخرة، كىـ المحسنكف المكقنكف بما ذكره.

 كفي كمتا السكرتيف جممة مف األدياف كبدء الخمؽ -

ڎ  ڈ             ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎچ   ذكرت األدياف في سكرة الركـ في قكلو تعالى:

ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڑڈ  ژ  ژ  ڑ

                                                           
 .(110، 109انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر )ص (1)
 [.69]العنكبكت:  (2)
(3)  :  [.4 -2]الرـك
 .(111، 110انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر) ص  (4)
 [.4، 3] لقماف:  (5)
(6)  :  [.56] الرـك
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ىئ  ىئ  ىئ   ی  چكقكلو:  (1) چ  ڱ  ڱ ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڱڱ

 .(2) چجئ          حئ  مئ  ىئ  يئ  یی  ی
 .(3) چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎچ  كبدء الخمؽ في قكلو:

ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ    ڄ   ڃ  ڃ  چ  :كذكرت جممة األدياف في لقماف في قكلو

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ     چ ، كقكلو:(4) چڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ڇڃ  ڃ  چ  چ    چ  چ

 .(5) چ  ٹ    ڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ        ڦ

يب  چ، كقكلػػػػػػػػػػػػػػو: (6) چ ےھ   ھ  ھ   ھ   ےچكبػػػػػػػػػػػػػػدء الخمػػػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػػػػػػػو: 

 .(7) چ  جثجت   حت  خت  مت  ىت  يت

 :(8)جدةالمناسبة بين سورتي لقمان والس
التي ذكرت في خاتمة لقماف، فقكلو في سكرة اتيح الغيب الخمسة شرحت سكرة السجدة مف       

ائ  ەئ  ەئ    وئ  چشرح لقكلو:  (9) چک   گ   گ     گ  گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   چالسجدة 

 .(11) چں  ں  ڻ چ، كلذلؾ قاؿ في السجدة: (10) چ  وئ
  

                                                           
(1)  :  [.9] الرـك
(2)  :  [.32] الرـك
(3) :  [.20] الرـك
 [.6] لقماف:  (4)
 [.20] لقماف:  (5)
 [.10]  لقماف:  (6)
 [.28] لقماف:  (7)
 .(112، 111انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر )ص (8)
 [.5] السجدة:  (9)
 [.34] لقماف:  (10)
 [.6] السجدة:  (11)
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 .(2) چۇئ  ۇئچ شرح لقكلو:  (1) چھ  ے      ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چكقكلو: 
 .(4) چ ېئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچشرح لقكلو:  (3) چہۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ  كقكلو:
شرح لقكلو  (6) چٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹچ،(5) چ ژ  ڑ       ڑ    ک  ک    کچكقكلو: 

 .(7) چ یېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچتعالى: 
ی  ی      ىئېئ  ىئ         ۈئ  ېئ  ېئ  ۈئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچكقكلو: 

  (9) چيئی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئچ شرح لقكلو: (8) چی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب

 (10)المناسبات في السور المفتتحة ب )الر(ثانيًا: 
 :(11)المناسبة بين سورتي يونس وىود

شرحت سكرة ىكد ما أجمؿ في سكرة يكنس، فقد ذكرت سكرة يكنس قصة نكح مختصرة  -
، (12) چڳ  ڳ گ گ ڳ  گچإلى  چ ٻ ٻ ٻ ٻچقكلو: لؾ مف كمجممة كذ

أما سكرة ىكد فبسطت في قصة نكح ما لـ يبسطو غيرىا مف السكر، كال في سكرة 
 ڱچاألعراؼ عمى طكليا كال في سكرة نكح التي أفردت لقصتو، كذلؾ في قكلو: 

 .(13) چ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎچ إلى  چڻ ڻ ں ں

                                                           
 [.27] السجدة:  (1)
 [.32] لقماف:  (2)
 [.7] السجدة:  (3)
 [.34] لقماف:  (4)
 [.5] السجدة:  (5)
 [.13] السجدة:  (6)
 [.34] لقماف:  (7)
 [.11، 10] السجدة:  (8)
 [.34] لقماف:  (9)
براىيـ، كالحجر (10)  .ىي سكرة  يكنس، كىكد، يكسؼ، كالرعد، كا 
 .(94انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر ) ص (11)
 [.73 -71 ] يكنس: (12)
 [.48 -25] ىكد:  (13)
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 چڈ ژ ڈ ڎچاتمة يكنس، فقكلو في سكرة يكنس ككاف أكؿ سكرة ىكد تفصيالن لخ -

 .(2) چ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  گچ ىك عيف قكلو في سكرة ىكد (1)

  :(3)المناسبة بين سورتي ىود ويوسف
﮲  ۓچكمف أكجو التناسب بيف السكرتيف قكلو تعالى في مطمع سكرة يكسؼ  -  ۓ

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ ڦ ڦ ڦچ  مناسب لقكلو في مطمع سكرة ىكد (4) چ﮴ ﮳

 .(5) چڃڃ  ڃ  ڃ
ی ی چشرحت سكرة يكسؼ ما أجمؿ في ىكد، حيث كقع في سكرة ىكد قكلو:  -

أما في سكرة  (7) چ ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچكقكلو:   (6) چمئ ىئ حئ جئ
 يكسؼ فقد ذكر حاؿ يعقكب مع أكالده، كحاؿ كلده الذم ىك مف أىؿ البيت مع إخكتو.

ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  چكقكلو في سكرة يكسؼ 

 .(9) چ ڤٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤچكالمقترف بقكلو في سكرة ىكد:  (8) چڃڃ

 :(10)المناسبة بين سورتي يوسف والرعد
ڀ  چفصؿ في سكرة الرعد ما أجمؿ في يكسؼ، ففي قكلو تعالى في سكرة يكسؼ  -

ذكر اآليات السمائية  (11) چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ
ٹ  ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿچ رضية مجممة، كفصؿ ذلؾ في مطمع سكرة الرعد بقكلو:كاأل

                                                           
 [.109] يكنس: (1)
 [.2] ىكد:  (2)
 .(75، 74انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر) ص (3)
 [.3] يكسؼ: (4)
 [.2] ىكد: (5)
 [.71] ىكد:  (6)
 [.73] ىكد: (7)
 [.6] يكسؼ:  (8)
 [.48] ىكد: (9)
 .(95، 94انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر)ص  (10)
 [.105] يكسؼ:  (11)
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ڃ  چ   چ  چ    ڃڄ           ڄ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڄ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڤٹ

ژ  ڑ         ڑ  ک  ک    ژچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ

ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ    ڳگ  گ      گ  گک  ک

  ﮳ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ ﮲ ڻ  ۀ  ۀ  

 . (1) چ﮴ ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  
ېئ   ېئ ۈئ ۈئ ۆئچاختتمت سكرة يكسؼ بكصؼ الكتاب، ككصفو بالحؽ ك  -

كافتتحت سكرة  (2) چېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ
 چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  پٻ  ٻ  ٻ  ٻچ الرعد بقكلو:

 عد.يكسؼ بمثؿ ما افتتح بو سكرة الر  ـ سكرةفكاف اختتا (3)

براىيم  :(4)المناسبة بين سورتي الرعد وا 
مػػػػػػع مقطػػػػػػع سػػػػػػكرة الرعػػػػػػد  (5) چٹ ٿ ٿچتناسػػػػػػب مطمػػػػػػع سػػػػػػكرة إبػػػػػػراىيـ  -

 .(6) چ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ في قكلو: 
ۓ  چ د فصؿ في سكرة إبراىيـ ما أجمؿ في سكرة الرعد، فقكلو في سكرة الرعكقد  -

﮵   ﮴    ﮳   ﮲     ﮹  ۓ  ﮸   ﮷    أجمؿ أربعة مكاضع: الرسؿ،  (7) چ  ﮺﮶ 
 المستيزئيف، كصفة االستيزاء، كاألخذ.

ـ ففي قكلو:  ک   ڑ ڑ ژ ڈ ژ ڈچكقد فصمت األربعة في سكرة إبراىي

 تفصيؿ لمرسؿ. (8) چ  ڱڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڳگ  گ   گ  گک  ک  ک

                                                           
 [.4-2] الرعد:  (1)
 [.111] يكسؼ: (2)
 [.1] الرعد:  (3)
 .(95انظر: تناسؽ الدرر) ص (4)
 [.2] إبراىيـ:  (5)
 [.43] الرعد: (6)
 [.32] الرعد:  (7)
 [.9] إبراىيـ:  (8)
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ػػػػػػػؿ فػػػػػػػي المسػػػػػػػتيزئيف كصػػػػػػػفة االسػػػػػػػتيزاء فػػػػػػػي قكلػػػػػػػو:  ں ڻ ڻ ڻچ  كفص 

 .(1) چہ  ہ   ہ         ڻ ۀ  ۀ 

  چ(2) چ  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  ۆئ  چكقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: 

 .(3) چ کڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک
 .(4) چ   ڱگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ كاألخذ في قكلو تعالى: 

 :(5)المناسبة بين سورتي إبراىيم والحجر
اؿ أكؿ سػػػػػػػكرة الحجػػػػػػػر ، اتصػػػػػػػلتناسػػػػػػػب بػػػػػػػيف سػػػػػػػكرتي إبػػػػػػػراىيـ كالحجػػػػػػػركمػػػػػػػف أكجػػػػػػػو ا        

 ى ىچ بكصػػػػػؼ الكتػػػػػاب قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  بػػػػػآخر سػػػػػكرة إبػػػػػراىيـ، فقػػػػػد اختتمػػػػػت سػػػػػكرة إبػػػػػراىيـ

، كافتتحػػػػػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػػػػػكرة الحجػػػػػػػػػػػػػر (6) چ ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ائ
 .(7) چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٻچبقكلو: 

ھ   ہ ہ ھ ھچكقكلػػػػػػػو فػػػػػػػي سػػػػػػػكرة إبػػػػػػػراىيـ فػػػػػػػي كصػػػػػػػؼ يػػػػػػػـك القيامػػػػػػػة 

 (8) چ    ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲   ڭ  ڭ
فػػػػػػػػػػػػػػػػػأخبر أف المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػرميف  (9) چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺچمربػػػػػػػػػػػػػػػػػكط بقكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػو: 

المػػػػػػذككريف إذا طػػػػػػاؿ مكػػػػػػثيـ فػػػػػػي النػػػػػػار رأكا عصػػػػػػاة المػػػػػػؤمنيف المكحػػػػػػديف قػػػػػػد أخرجػػػػػػكا منيػػػػػػا، 
 تمنكا أف لك كانكا في الدنيا مسمميف.

                                                           
 [.9] إبراىيـ:  (1)
 [.10] إبراىيـ:  (2)
 [.13] إبراىيـ:  (3)
 [.14، 13] إبراىيـ:  (4)
 .(97، 96تناسؽ الدرر) صانظر: السيكطي،  (5)
 [.52] إبراىيـ:  (6)
 [.1] الحجر:   (7)
 [.50 -48] إبراىيـ:  (8)
 [.2] الحجر:  (9)



42 

 (1)المناسبات بين السور المفتتحة ب )طس( و)طسم(ثالثًا: 
 :(2)بين سورتي الشعراء والنمل المناسبة

كقعت سكرة النمؿ كالتتمة لسكرة الشعراء في ذكر بقية القركف، فقد زاد فييا سبحانو ذكر  -
خس   حسچ إلى  قكلو:  چٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺچسميماف كداككد في قكلو: 

كبسط فييا قصة لكط عمى نحك أكسع مما في سكرة الشعراء  (3) چجض مص مس حص
ليو فقد بٌيف في سكرة النمؿ أقصى ما كصؿ إ (4) چوئ وئ ەئچكذلؾ في قكلو: 

إذ عٌدكا طيارة لكط مف الشذكذ الجنسي جريمة يستحؽ   قكـ لكط مف االنحالؿ الخمقي 
عمييا النفي مف البالد، كلـ يرد ىذا التعميؿ في الشعراء عمى الرغـ مف طكؿ قصة لكط 

 فييا، فقد كقع البسط في المعاني ال بالمقدار.   .
ڌ  چسكرة النمؿ ما كقع في سكرة الشعراء، فقد كقع في سكرة النمؿ قكلو: كقد فٌصؿ في  -

ڀ ٺ  ٺ   ڀچ كىذا تفصيؿ لقكلو في سكرة الشعراء (5) چڈ  ڈ ژ  ژ  ڎ  ڎ

 .(6) چٺ  ٺ  ٿ 

 :(7)المناسبة بين سورتي النمل والقصص
بية فرعكف في سكرة القصص ما أكجز في سكرتي الشعراء كالنمؿ، فشرح تر  الحؽ بسطلقد       

لمكسى، كذكر عمك فرعكف، كذبح أبناء بني إسرائيؿ المكجب إللقاء مكسى عند كالدتو في اليـ 
خكفان عيو مف الذبح، كبسط القصة في تربيتو، كما كقع فييا إلى كبره، إلى السبب الذم مف 

شعيب  أجمو قتؿ القبطي، كىي الفعمة التي فعؿ، كالمكجب لفراره إلى مديف، إلى ما كقع لو مع
كتزكجو بابنتو، إلى أف سار بأىمو كآنس مف جانب الطكر نارا، إلى ما كقع لو فييا مف المناجاة 

 لربو، كبعثو إياه رسكال، كما استتبع ذلؾ إلى آخر القصة.

                                                           
 .كىي سكرة الشعراء كالنمؿ كالقصص (1)
 .(108، 107انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر) ص (2)
 [.44 - 15] النمؿ:  (3)
 [.58 -54] النمؿ:  (4)
 [.7] النمؿ:  (5)
 [.21ء: ] الشعرا (6)
 .(108انظر: السيكطي، تناسؽ الدرر) ص (7)
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ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     چ في حيف حكى في سكرة الشعراء قكؿ فرعكف لمكسى

پ  پ  ڀ  چ  مكسىإلى قكؿ  (1) چحب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  ىئ  يئ

ڈ       ژ  ژ چ، كقاؿ في النمؿ قكؿ مكسى ألىمو: (2) چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ 

 إلى آخره عمى سبيؿ اإلشارة كاإلجماؿ. (3) چ
 فكانت سكرة القصص شارحة لما أجمؿ في سكرتي الشعراء كالنمؿ.

 (4)المناسبات في الحواميمرابعًا: 
 المناسبة بين سورتي غافر وفصمت:

 تتحت كمتا السكرتيف بكصؼ الكتاب الكريـ كىك القرآف العظيـ.اف -
"لما ختمت غافر بأف الكفرة جادلكا في آيات هللا بالباطؿ، كفرحكا بما عندىـ مف عمـ  -

ظاىر الحياة الدنيا كأنيـ عند البأس انسمخكا عنو كتبرؤكا منو كرجعكا إلى ما جاءت بو 
ينفع عند الشدة كالبأس فميس بعمـ، بؿ الجيؿ مـ لـ لرسؿ فمـ يقبؿ منيـ، فعمـ أف كؿ عا

النبي صمى هللا عميو كسمـ خكفان مف أف يككف آخر أمر  ىخير منو، ككاف ذلؾ شاقان عم
أمتو اليالؾ، مع اإلصرار عمى الكفر إلى مجيء البأس، افتتح سبحانو بأف ىذا القرآف 

ر الكصؼ بالرحمة في رحمة لمف كاف لو عمـ كلو قكة تكجب لو القياـ فيما ينفعو، ككر 
صفة العمـك كصفة الخصكص إشارة إلى أف أكثر األمة مرحكـ، كاعمـ أف الكتاب فصؿ 

ٻ  ٻ  ٻ  چ   تفصيال كبيٌف تبيينا، ال يضره جداؿ مجادؿ، ككيد مماحؾ فقاؿ:

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ    ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  

 (6)"(5) چ ٹ
  

                                                           
 [.19، 18] الشعراء:  (1)
 [.21] الشعراء:  (2)
 [.7] النمؿ:  (3)
 .سكرة غافر، فصمت، الشكرل، الزخرؼ، الدخاف، الجاثية، األحقاؼ (4)
 [.4 -1] فصمت:  (5)
 .(6/547البقاعي، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر )ج  (6)
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 ى:المناسبة بين سورتي فصمت والشور 
"لما تضمنت سكرة غافر بياف حالي المعانديف كالجاحديف، كأعقب بسكرة فصمت بياف أف         

حاؿ كفار العرب في ذلؾ كحاؿ مف تقدميـ اتبعت السكرتاف بما اشتممت عميو سكرة الشكرل مف 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچأف ذلؾ كمو إنما جرل عمى ما سبؽ عممو تعالى بحكـ المشيئة األزلية 

  ے  ۓ  ےچ،(3) چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ چ ،(2) چڑ ڑ ژ ژچ،(1) چۀ

﮷  ﮸  ﮶   ﮵   ﮴     ﮳   ﮲    ېئ ېئچ ،(5) چ  جبحئ   مئ  ىئ  يئچ   (4) چ  ﮹ۓ 

ـ يجر (7) چختمب ىب يب جت حتچ،(6) چىئ ېئ ىئ ىئ ـ بيا مما ل ، فتأمؿ ىذه كما التح
 في السكرة المتقدمة منو إال النادر، كبناء سكرة الشكرل عمى ذلؾ كمدار آييا، يمح لؾ كجو

 .(8)اتصاليا بما قبميا كالتحاميا بما جاكرىا"

 المناسبة بين سورتي الشورى والزخرف:
"لمػػػػا قػػػػدـ آخػػػػر الشػػػػكرل أنػػػػو جعػػػػؿ مػػػػا أكحػػػػى إليػػػػو صػػػػمى هللا عميػػػػو كسػػػػمـ نػػػػكران ييػػػػدم        

بػػػػو مػػػػف يشػػػػاء، ككػػػػاف قػػػػد تقػػػػرر فػػػػي السػػػػكر الماضػػػػية مػػػػا لػػػػو مػػػػف الجاللػػػػة بأنػػػػو تنزيمػػػػو، كخػػػػتـ 
انو، إشػػػػػارة إلػػػػػى أنػػػػػو يػػػػػرٌدىـ عػػػػػف غػػػػػٌييـ فاقتضػػػػػى الحػػػػػاؿ غايػػػػػة بأنػػػػػو أمػػػػػر يخػػػػػرج عنػػػػػو سػػػػػبح

التأكيػػػػػد ككػػػػػاف إقسػػػػػاـ هللا تعػػػػػالى باألشػػػػػياء إعالمػػػػػان بجاللػػػػػة مػػػػػا فييػػػػػا مػػػػػف الحكػػػػػـ كتنبييػػػػػان عمػػػػػى 
النظػػػػػر فيمػػػػػػا أكدعيػػػػػػا مػػػػػف األسػػػػػػرار التػػػػػػي أىميػػػػػا ل قسػػػػػػاـ بيػػػػػػا، افتػػػػػتح الزخػػػػػػرؼ بتعظػػػػػػيـ ىػػػػػػذا 

الكجػػػػػكه التػػػػػي أكجبػػػػػت أف يكػػػػػكف قسػػػػػمان ثػػػػػـ الػػػػكحي باإلقسػػػػػاـ بػػػػػو حثػػػػػان عمػػػػػى تػػػػػدبر مػػػػػا فيػػػػو مػػػػػف 
 .(10)" (9) چ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ڌ ڎ ڍ ڍچتعظيـ أثره، فقاؿ: 

                                                           
 [.7كرل: ] الش (1)
 [.6] الشكرل:  (2)
 [.8] الشكرل:   (3)
 [.14] الشكرل:  (4)
 [.15] الشكرل:   (5)
 [.29] الشكرل:  (6)
 [.31] الشكرل:  (7)
 .(598، 597/ 6البقاعي، نظـ الدرر )ج  (8)
 [.3، 2] الزخرؼ:  (9)
 .(4، 3/ 7البقاعي، نظـ الدرر )ج  (10)
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 المناسبة بين سورتي الزخرف والدخان:
)حـ كالكتاب افتتحت كمتا السكرتيف بالقسـ بالقرآف العظيـ تنكييا بو، في قكلو تعالى:  -

 المبيف(.
قػػػػػاؿ: "لمػػػػػا تضػػػػػمنت سػػػػػكرة حػػػػػـ  ذكػػػػػر البقػػػػػاعي قػػػػػكالن ل مػػػػػاـ أبػػػػػي جعفػػػػػر بػػػػػف الزبيػػػػػر  -

السػػػػجدة كسػػػػكرة الشػػػػكرل مػػػػف ذكػػػػر الكتػػػػاب العزيػػػػز، قػػػػد أشػػػػير إليػػػػو مػػػػا لػػػػـ تنطػػػػك سػػػػكرة 
غػػػػػػافر عمػػػػػػى شػػػػػػيء منػػػػػػو، كجعػػػػػػؿ مػػػػػػف مجمػػػػػػكع ذلػػػػػػؾ اإلعػػػػػػالـ تنزيمػػػػػػو مػػػػػػف عنػػػػػػد هللا 

 خصائصػػػػػػػو إلػػػػػػػى قكلػػػػػػػو: مػػػػػػػفرآنػػػػػػػان عربيػػػػػػػان إلػػػػػػػى مػػػػػػػا ذكػػػػػػػر تعػػػػػػػالى كتفضػػػػػػػيمو كككنػػػػػػػو ق
بعػػػػػػػػد ىػػػػػػػػذا بعضػػػػػػػػو بػػػػػػػػبعض  كتعمػػػػػػػػؽ الكػػػػػػػػالـ (1) چۈ  ۈ ۆۆ ڭ ۇ ۇچ

إلػػػػى آخػػػػر السػػػػكرة، افتػػػػتح سػػػػكرة الػػػػدخاف بمػػػػا لػػػػـ يكمػػػػؿ ذلػػػػؾ الغػػػػرض، كىػػػػك التعريػػػػؼ 
، ثػػػػػػػـ (2) چ ڀپ  ڀ پ پ پچ بكقػػػػػػت إنزالػػػػػػػو إلػػػػػػى سػػػػػػػماء الػػػػػػػدنيا فقػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:

 فحصػػػػػػػػػؿ كصػػػػػػػػػؼ الكتػػػػػػػػػاب (3) چٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿچذكػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف فضػػػػػػػػػميا فقػػػػػػػػػاؿ: 
 .(4)لى سماء الدنيا"بخصائصو كالتعريؼ بكقت إنزالو إ

 لمناسبة بين سورتي الدخان والجاثية:ا
"لمػػػػػا تضػػػػػمنت السػػػػػكر المتقدمػػػػػة إيضػػػػػاح أمػػػػػر الكتػػػػػاب كعظػػػػػيـ بيانػػػػػو كأنػػػػػو شػػػػػاؼ كػػػػػاؼ       

كىػػػػػػدل كنػػػػػػكر، كػػػػػػاف أمػػػػػػر مػػػػػػف كفػػػػػػر مػػػػػػف العػػػػػػرب أعظػػػػػػـ شػػػػػػيء النقطػػػػػػاعيـ كعجػػػػػػزىـ كقيػػػػػػاـ 
الحجػػػػػة بػػػػػو عمػػػػػييـ حتػػػػػى رضػػػػػكا بالقتػػػػػؿ كالخػػػػػزم العاجػػػػػؿ كمػػػػػا قػػػػػامكا بادعػػػػػاء معارضػػػػػتو، أتبػػػػػع 

تنبييػػػػػان لينبػػػػػو المػػػػػؤمنيف إلػػػػػى مػػػػػا قػػػػػد نصػػػػػبو مػػػػػف الػػػػػدالئؿ، فقػػػػػاؿ هللا تعػػػػػالى بعػػػػػد القسػػػػػـ ذلػػػػػؾ 
أم لػػػػػػك لػػػػػػـ تجػػػػػػئيـ يػػػػػػا محمػػػػػػد بعظػػػػػػيـ  (5) چٺ ٺ ڀ ڀ      ڀ ڀچ بالكتػػػػػػاب المبػػػػػػيف:

 .(6)آية الكتاب فقد كاف ليـ فيما نصبنا مف األدلة أعظـ برىاف كأعظـ بياف"
  

                                                           
 [.44] الزخرؼ:  (1)
 [.3] الدخاف:  (2)
 [.4] الدخاف:  (3)
 .(63/ 7البقاعي، نظـ الدرر ) ج (4)
 [.2] الجاثية:  (5)
 .(7/89البقاعي، نظـ الدرر )ج (6)
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 المناسبة بين سورتي الجاثية واألحقاف:
 تظير المناسبة بيف السكرتيف مف كجكه منيا:   

 .يؿ الكتاب مف هللا العزيز الحكيـ(حـ* تنز ) تطابؽ مطمع السكرتيف في -
ذكر البقاعي قكالن ل ماـ أبي جعفر بف الزبير في كجو المناسبة فقاؿ: "لما قدـ ذكر  -

ف تكبيخ الكتاب كعظيـ الرحمة بو كجميؿ بيانو كأردؼ ذلؾ بما تضمنتو سكرة الشريعة م
كقطع تعمقيـ ، كأنو سبحانو كتعالى قد نصب مف دالئؿ السمكات  فمف كذب بي

كاألرض إلى ما ذكر في صدر السكرة ما كؿ قسـ منيا كاؼ في الداللة كقائـ بالحجة 
ڱ چ أردفت بسكرة األحقاؼ تسجيالن بسكء مرتكبيـ كا عالمان بأليـ منقمبيـ فقاؿ تعالى:

 .(2)" (1) چ  ۀڻڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  
 
 
  
 
 
 
 
 

  

                                                           
 [.3] األحقاؼ:  (1)
 .(7/116البقاعي، نظـ الدرر )ج (2)
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 الفصل الثاني

آراء النحاة والمفسرين وتوجيياتيم حول 
 الحروف المقطعة

 
 . 
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 المـــبـــحث األول
 القراءات في الحروف المقطعة

حكؿ الحركؼ المقطعة، إعرابان كبناءن، كفي االحتجاج  اختمؼ عمماء العربية كالقراءات        
 يا، كحكؿ حاالتيا اإلعرابية، كىذا تفصيؿ ذلؾ:دة  فير المقراءات الك 

 التقاء الساكنين:
ساكنيف كما حذؼ اللتقاء الإذا جاء بعدىا ألؼ كصؿ، حيث ت لمقطعةالحركؼ اقد تحرؾ أكاخر 

 :يأتي
 (1) چ    ٱ    ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پچ قولو تعالى: 

ذلؾ إلى تحريكيا بعد حذؼ ألؼ الكصؿ إذ التقت فيو الميـ الساكنة بساكف آخر، فأدل 
، كاختمؼ النحكيكف في فتحة ىذه الميـ (2)أجمعت القراء عمى فتح الميـكقد  مف اسـ الجاللة هللا

 عمى أقكاؿ:
فقاؿ بعض البصرييف: جائز أف يككف الميـ فتحت اللتقاء الساكنيف، كاختمفكا في تحديد  -

 الساكنيف عمى رأييف:
صؿ أدل إلى التقاء ساكنيف ىما الميـ مف )الـ( كالالـ المشٌددة مف األكؿ: أف سقكط ىمزة الك 

  .(3)اسـ الجاللة )هللا( فحركت الميـ بالفتح
كالميـ األخيرة في )الـ( كعند اجتماعيما حٌرؾ  : الياء التي قبؿ الميـالثاني: أف الساكنيف ىما

 .(4)الساكف الثاني بالفتح، فيي في ىذا الكجو ) كأيف ككيؼ(
  

                                                           
 [.2، 1] آؿ عمراف:  (1)
(؛ الداني، 200ت )ص(؛ ابف مجاىد، السبعة في القراءا1/373انظر: الزجاج، معاني القرآف كا عرابو )ج (2)

 .(444، 443جامع البياف في القراءات السبعة المشيكرة )ص
 .(1/65انظر: القيسي، الكشؼ عف كجكه القراءات السبع كعمميا كحججيا )ج (3)
 .(1/65انظر: المرجع السابؽ )ج (4)
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د اختير الفتح بدالن مف الكسر؛ ألف قبؿ الميـ ياءن مكسكران ما قبميا فحقيا الفتح اللتقاء كق
 .(1)الساكنيف كذلؾ لثقؿ الكسرة مع الياء

   فنقمت منيا إلى الميـ الساكنةهللاانت في األصؿ ليمزة اسـ الجاللة أف فتحة الميـ ك -
 .(2)ألف نية حركؼ اليجاء الكقؼ كىذا أيضا قكؿ الككفييف

بسككف الميـ كقطع األلؼ التي بعدىا، كحجتيـ في ذلؾ أف الحركؼ  قرئت )الـ هللا(قد ك 
التي في أكائؿ السكر عمـ ليا فكجب أف تأتي ساكنة فقطعت األلؼ؛ ألنيا عكض مف اليمزة في 

 .(3)إلو
كقاؿ ابف مجاىد: إف المعركؼ عف عاصـ أنو قرأىا مكصكلة، كقرأىا حفص عف عاصـ 

، قرأىا )الـ( بفتح (4)  چہ ڻ ۀ ۀ ڻچغير ميمكزة األلؼ، كمثؿ ذلؾ بفتح الميـ 
 .(5)الميـ بنقؿ ىمزة )أحسب( إلييا

أما اآليات )يس( ك )ص( ك)حـ( ك)ؽ( ك)ف( فقد كردت فييا قراءات مختمفة كجيت عمى أنيا 
 اللتقاء الساكنيف ىي:

   (7)ك )حـ((6)ف(ك ) في )يس(بف عمر قراءة الفتح، قرأ بيا ابف أبي إسحاؽ، كعيسى  -
 .(8)كعيسى بف عمر كأبك عمرك في )ص( ك )ؽ(

ما  ما عمى أنو مجركر بحرؼ القسـ، كا  ( كا  فالفتحة فييا حركة بناء إما عمى أنو مفعكؿ ب )اتؿي
 .(9)تخفيفان كأيفى ككيؼى 

                                                           
 .( 373/ 1انظر: الزجاج، معاني القرآف كا عرابو )ج (1)
(؛ ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع،  373 -66/ 1كا عرابو )جانظر: الزجاج، معاني القرآف  (2)

 .(105)ص
 .(200(، ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص105انظر: ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  (3)
 [.2، 1] العنكبكت:  (4)
 .(1/64انظر: القيسي، الكشؼ )ج (5)
 .(310/ 7(؛ أبك حياف، البحر المحيط )ج538ت )صانظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءا (6)
(؛ السميف الحمبي، الدر المصكف في عمـك الكتاب 429/ 7انظر: أبك حياف، تفسير البحر المحيط )ج (7)

 .(9/451المكنكف )ج
 .(1/64انظر: الزجاج، معاني القرآف كا عرابو )ج (8)
 .(9/244انظر: السميف الحمبي، الدر المصكف )ج (9)
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، كأبك السماؿ في (1)السماؿ كابف أبي إسحاؽ في )يس( ك)ف(أبك قراءة الكسر قرأ بيا 
بكسر الٌداؿ مف )ص( أ أيبىي  كالحسفي كابف أبي إسحاؽ كابفي أبي عمبة أبك السٌماؿ كقر  (2))حـ(

 أنو اللتقاء الساكنيف كىذا أقرب.األكؿ: غير تنكيف، كفييا كجياف: 
الثاني: أنو أمر مف المصاداة كىي المعارضة كالمعنى: عارض القرآف بعممؾ، فاعمؿ بأكامره ك 

 .(3)و مف صادىيتي أم: حادثت، كالمعنى: حادًث الناسى بالقرآفكانتو عف نكاىيو، كمنو أيضا: أن
يفىع (5)، كالزىرم في )حـ((4)قراءة الضـ قرأ بيا الكمبي في )يس( ك)ف( مى ، كالحسف كابف الس 

 .(6)كىاركف في )ص(، ك)ؽ(
كتكجيو الضـ عمى أنيا حركة بناء، إذ األصؿ التسكيف، كحهرًٌؾ بالضـ اللتقاء الساكنيف، نحك: 

يثي كقط  كمنذي  حى
(7). 

 إلمالة في الحروف المقطعةا
اإلمالة ظاىرة صكتية شائعة في القراءات القرآنية، كقد جاءت بعض الركايات عف النبي        

 : أتميؿ؟ كاإلمالة ليست لغة قريشصمى هللا عميو كسمـ أنو قد أماؿ في بعض كالمو فمما سئؿ
 .(8)أجاب بأنيا لغة األخكاؿ في بني سعد

 : لغة اإلمالة
 كمماالن  إلقباؿ عميو، ككذلؾ المنينالف، كماؿ الشئي يميؿ ميالن،ا االنحراؼ كالعدكؿ عف الشيء أك

كتٍميىاالن  كمميالن،
(9). 
 :اإلمالة اصطالحاً 

 .(10)" أف تميؿ باأللؼ نحك الياء، كالفتحة نحك الكسرة"ىي:

                                                           
 .(302/ 8(؛ أبك حياف، البحر المحيط )ج538ر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات )صانظ (1)
 .(9/452انظر: السميف الحمبي، الدر المصكف )ج (2)
 .(9/334انظر: المرجع السابؽ )ج (3)
 .(538انظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص (4)
 .(9/451انظر: السميف الحمبي، الدر المصكف )ج (5)
 .(9/344(؛ السميف الحمبي، الدر المصكف )ج8/120نظر: أبك حياف، البحر المحيط )جا (6)
 .(8/120انظر: أبك حياف، البحر المحيط )ج (7)
 .(1/91انظر: السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف )ج (8)
 .( مادة ميؿ11/636ابف منظكر، لساف العرب )ج (9)
 .(3/160السراج، األصكؿ في النحك )ج (10)
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حه بو إلى الياء، فيصير مخرجو "عدكؿه باأللؼ عند استكائو، كجنك قاؿ ابف يعيش ىي:      
بيف مخرج األلؼ المفٌخمة كبيف مخرج الياء، كبحسب قرب ذلؾ المكضع مف الياء تككف شٌدة 

 (1)اإلمالة بعده تككف خٌفتيا"

مالة صغرل، فاإلمالة        كعٌرفيا الفٌراء بقكلو إنيا: "ضد الفتح، كىي نكعاف إمالة كبرل كا 
مرٌكبة عمى فتح يصرؼ إلى الكسر كثيران، كاإلمالة الصغرل  الكبرل حد ىا أف يينطؽ باأللؼ

حد ىا أف يينطؽ باأللؼ مرٌكبة عمى فتحة تيصرؼ إلى الكسر قميالن، كالعبارة المشيكرة في ىذا 
 (2)بيف المفظيف، أعني بيف الفتح الذم حددنا، كبيف اإلمالة الكبرل"

تتعٌرض لو األصكات حيف تتجاكر  كعميو فاإلمالة تمٌثؿ ضربان مف ضركب التأثير الذم  
 .(3)أك تتقارب، كيراد باألصكات الصائتيف المذيف قد يككناف طكيميف أك قصيريف

كقد عقد ليا سيبكيو بابان في كتابو أسماه )ىذا باب ما تماؿ فيو األلفات( يقكؿ فيو:      
نما أمالكىا "فاأللؼ تماؿ إذا كاف بعدىا حرؼه مكسكر، كذلؾ قكلؾ عابد كعالـ كمساجد.. . كا 

لمكسرة التي بعدىا، أرادكا أف يقربكىا منيا كما قر بكا في اإلدغاـ الصاد مف الزام حيف 
 .(4)قالكا)صدر( فجعمكىا بيف الصاد كالزام، فقٌربيا مف الزام كالصاد التماس الخٌفة"

فنسبكه إلى  كقد نسب القراء اإلمالة إلى أىؿ نجد مف )تميـ(، ك)أسد(، ك)قيس( أما الفتح      
، كاإلمالة تيعٌد مظيران مف مظاىر السرعة في لغات القبائؿ النجدية، كالتفخيـ (5)ليجة الحجازييف

 .(6)مف مظاىر التأني في لغة الحجازييف

ككما أف  لمقدماء رأمه في اإلمالة كذلؾ لممحدثيف رأم، كىك ال يكاد يختمؼ في أصكلو        
: "إف  المحدثيف حيف حاةن أـ قٌراء، يقكؿ الدكتكر عبد الفتاح شمبيء كانكا نعف كالـ القدماء، سكا

، كيسمكف األكلى VowelS ،  Consonantsيتحدثكف عف اإلمالة يقٌسمكف األصكات إلى
ساكنة، كاألخرل لينة، كأصكات الميف ىي الحركات مف فتحة ككسرة كضمة، ككذلؾ األلؼ المينة 

                                                           
 .(168(؛ القيسي، الكشؼ )ص5/54ابف يعيش، شرح المفصؿ لمزمخشرم  )ج (1)
 .(75ابف الجزرم، التمييد في عمـ التجكيد )ص (2)
 .(134انظر: أنيس، في الميجات العربية )ص (3)
 .(3/278سيبكيو، الكتاب )ج (4)
 .(40(؛ أنيس، األصكات المغكية )ص3/160انظر: السراج، األصكؿ في النحك )ج (5)
 .(60انظر: أنيس، في الميجات العربية )ص (6)
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فرؽ بيف أف تماؿ الفتحة أك تماؿ ألؼ المٌد؛ ألف العممية العضمية  كالياء المينة كالكاك المينة... كال
في الحالتيف كاحدة، ككؿ ما ىنالؾ أف  األصكات المينة تختمؼ مف ناحية طكؿ المدة التي 

 .(1)تستغرقيا كفي العادة يستمر الصكت الميف الطكيؿ ضعؼ الصكت القصير"

دما كضع مقاييس عامة ألصكات الميف، فقد )دانياؿ جكنز( عنبيذه الظاىرة  كقد اعتنى     
بدأ بتحديد المكضع الذم يمكف أف يصعد إليو المساف نحك كسط الحنؾ األعمى؛ حينما يككف 
الفراغ بينيما كافيان لمركر اليكاء مف دكف إحداث أٌم نكع مف الحفيؼ، كأقصى ما يصؿ إليو 

( أك ما ييشبو الكسرة الرقيقة iو بالرمز)المساف ييعٌد مكضعان مضبكطان في أصكات الميف، كقد رمز ل
 .(2)في لغتنا

 :(3)ولإلمالة أنواع ثالثة وىي
 إمالة الفتحة قبؿ األلؼ إلى الكسرة، فيميؿ األلؼ نحك الياء. -
 إمالة الفتحة كالراء إلييا نحك أكبر. -
 إمالة الفتحة فبؿ الياء إلى الكسرة كما في رحمو. -

في قاع الفـ، فإذا أخذ في الصعكد نحك الحنؾ  كالمساف مع الفتح يكاد يككف مستكيان 
األعمى بدأ حينئذ ذلؾ الكضع الذم يسمى باإلمالة، كأقصى ما يصؿ إليو أكؿ المساف في 
صعكده نحك الحنؾ األعمى، ىك ذلؾ المقياس الذم يسمى عادة بالكسرة طكيمة كانت أك قصيرة، 

أجؿ ذلؾ كاف القدماء يقسمكف اإلمالة  فيناؾ إذف مراحؿ بيف الفتح كالكسر ال مرحمة كاحدة، مف
مالة شديدة.  إلى نكعيف: إمالة خفيفة كا 

إذف فالغرض مف اإلمالة تحقيؽ التجانس كاالنسجاـ الصكتي بيف الصكائت، بيدؼ 
 الكصكؿ إلى تقميؿ الجيد العضمي ألعضاء النطؽ، مما يؤدم إلى الخٌفة كالسيكلة في النطؽ.

  

                                                           
 .( 63شمبي، في الدراسات القرآنية كالمغكية )اإلمالة في القراءات كالميجات العربية( )ص (1)
 .(65، 64انظر: شمبي، في الدراسات القرآنية كالمغكية ) ص (2)
دراسة في تفسير ركح المعاني  انظر: طبني، أنكاع اإلمالة ظاىرة اإلمالة كقيمتيا في التناسب الصكتي، (3)
 .89صأللكسي، ل
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 :(1)إلى أحد عاممينأما عن أسباب اإلمالة فترجع 
 أصؿ صكت الياء -
 االنسجاـ بيف أصكات الميف. -

نحاكؿ قصر إف  الحديث عف اإلمالة طكيؿه كمتشٌعب، كالسٌيما استعماؿ القرآف ليا، ك 
 عف اإلمالة في الحركؼ المقطعة الحديث

 قد كردت اإلمالة في الحركؼ المقطعة في خمسة أحرؼ ىجاء كىي كاآلتي:ل
 لمر(:الراء من )الر(،) ا -1

سكرة الرعد كقد كردت في ، كمف )المر( (2)كقد كردت في خمس سكرالراء مف )الر(         
 .(3)قرأىا ابف كثير  كحفص عف عاصـ بالفتح، ككرش بيف المفظيف كالباقكف باإلمالةك 

 الياء من )كييعص( ومن )طو(: -2
يمفظ بالياء  ياء، كنافع قرأ ابف كثير: )كييعص( بفتح الياء، كقرأىا أبك عمرك: بكسر ال       

كقرأ حمزة كابف عامر:  نافع: الياء بيف الفتح كالكسر، كعف كرش عفبيف الفتح كالكسر، 
 .(4))كييعص( بفتح الياء 

 قرأىا أبك عمرك باإلمالة، كقمميا كرش، كفتحيا الباقكف.  كعمى ىذا فقد 
 كالياء مف  )طو(:       

طىوى" بفتح الطاء  اختمفكا في كسر الطاء كالياء مف: "طو" فقرأ ابف كثير كابف عامر: "ى
 كالياء، ككذلؾ قاؿ القاضي عف قالكف، كقرأىا نافع بيف الفتح كالكسر، كىك إلى الفتح أقرب.

كقاؿ يعقكب بف جعفر عف نافع: ""ًطًو" بكسر الطاء كالياء، ككذلؾ قرأىا عاصـ في 
 .(5)"طنون" كأنؾ تقطعيا ركاية أبي بكر كحمزة كالكسائي، كقاؿ األصمعي عف نافع:

 الياء من ) كييعص( ومن )يس(: -3

                                                           
انظر: طبني، أنكاع اإلمالة ظاىرة اإلمالة كقيمتيا في التناسب الصكتي، دراسة في تفسير ركح المعاني  (1)

 .(89لأللكسي )ص
براىيـ، كالحجر (2)  .، يكنسكىي: سكرة ىكد، كيكسؼ، كا 
(؛ القيسي، الكشؼ، 322لسبعة في القراءات) ص(؛ ابف مجاىد، ا541ص ) انظر: الداني، جامع البياف (3)

 .(186/ 1)ج
 .(187/ 1(؛ القيسي، الكشؼ )ج406انظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص (4)
 .(620(؛ الداني، جامع البياف )ص416انظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص (5)
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قرأ ابف عامر كشعبة كحمزة كالكسائي الياء مف )كييعص( باإلمالة، كقمميا كرش كفتحيا 
 الباقكف.

 .(1)أما الياء مف )يس( فأماليا شعبة كحمزة كالكسائي، كفتحيا الباقكف
 الطاء من ) طو(، ومن )طسم( ومن )طس(: -4

ة كالكسائي )طسـ ( في سكرتي الشعراء كالقصص، ك)طس( في سكرة قرأ عاصـ  كحمز 
 .(2)النمؿ، بإمالة فتحة الطاء كفتحيا الباقكف

  الحاء من )حم(: -5
قرأ ابف كثير كعاصـ في ركاية حفص كابف عامر في ، كقد (3)سبع سكر كقد كردت في فكاتح

اليزيدم عف أبيو عف  ركاية ىشاـ )حـ( بإخالص فتحة الحاء في جميع الحكاميـ، كقاؿ ابف
كعف محمد بف يحيى عف عبيد عف أبي عمرك: )ًحـ(  بي عمرك: الحاء بيف الكسر كالفتحأ

 بكسر الحاء.         

 كاختمؼ في القكؿ عف نافع عمى ثالثة أقكاؿ:
 ."حـ" بفتح الحاء، عمى قكؿ محمد بف إسحاؽ المسيبي عف أبيو

 عمى قكؿ أحمد بف صالح عف كرش كقالكف. "حـ" ال مفتكحة كال مكسكرة ككسطان بيف ذلؾ،
 "حـ" بفتح غير مشبع عمى قكؿ خارجة بف مصعب.

 .(4)ف  كابف عامر  كحمزة كالكسائي بإمالة فتحة الحاء إمالة خالصةكقرأ ابف ذككا
كحجة مف فتح في ذلؾ كمو؛ أنو أتى بالكالـ عمى أصمو؛ ألف أصؿ الكالـ كمو الفتح، كتدخؿ 

 . (5)جائز سائغ في جميع الكالـ ة بدليؿ أف الفتحلعم اإلمالة في بعضو
" كعمة اإلمالة في ذلؾ كمو أف ىذه الحركؼ ليست بحركؼ معاف ؾ )ما، ال( إنما ىي أسماء 
ليذه األصكات الدالة عمى الحركؼ المحكية المقطعة، كاألسماء ال تمنع إمالة ألفيا ما لـ تكف 

 مف الكاك، كليست األلؼ فييا مف الكاك.

                                                           
 .(188، 1/187، الكشؼ )ج(؛ القيسي406انظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص  (1)
 [.(648(؛ الداني، جامع البياف) ص470انظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات) ص (2)
 .سكرة غافر، كفصمت، كالشكرل، كالزخرؼ، كالدخاف، كالجاثية، كاألحقاؼ (3)
 .(701(؛ الداني، جامع البياف) ص 377انظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات) ص  (4)
 .(234 -179ابف خالكيو، الحجة في القراءات السبع )ص  انظر: (5)
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عمى أنيا أسماء أنؾ تخبر عنيا فتعرؼ بيا فتقكؿ: حاؤيؾ حسنة، كصاديؾ  كيدؿ
ذا عطفت بعضيا عمى بعض أعربتيا كالعدد، فمما كانت أسماء أماليا ليفرؽ باإلمالة  ميحكمة، كا 

ال(  .(1)بينيا كبيف الحركؼ التي لممعاني التي ال يجكز إمالتيا نحك: )ما، كال، كا 

 دال:ـــــــــــــاإلب
كيتمثؿ في )طو( حيث قرأ الحسف، كعكرمة، كأبك حنيفة، ككرش )طو( بإسقاط األلؼ       

 : (2)بعد الطاء، كتسكيف الياء، كفييا كجياف
ًطئى يىًطأي، فأبدلت اليمزة ىاء، كما أبدلت في ىىرىقتي  األكؿ: أف أصميا ) طأ( باليمزة، أمران مف كى

.  مف أىرىقتي
ًطيى يىطا بالبدؿ.الثاني: أصميا باليمز، فأبدلت اليم  زة ألفان، كأنو أيخذ مف كى

 :(3)كفييا قراءات أخرل
 قرأىا عيسى بف عمر كالكسائي، كمعاذ بف معاذ عف أبيو )ًطوى( بكسر الطاء كفتح الياء.

كقرأىا األصمعي عف نافع ) طى ىىػ( مقطعة، كقرأىا الكليد بف حساف )طاىي( باأللؼ كالياء كقرأىا 
 باأللؼ كالياء، كقرأىا الضحاؾ كعمرك بف فائد ) طاكم(. الكليد بف حساف )طاىي(

 المد والقصر في الحروف المقطعة:
 :(4)قسـ القراء ىذه الحركؼ مف حيث مدىا كقصرىا إلى أربعة أقساـ ىي           
 : ما كاف عمى ثالثة أحرؼ أكسطيا مد كليف، كىي سبعة:ألولا

 كالركـ، كلقماف، كالسجدة. الـ )الـ( في البقرة، كآؿ عمراف، كالعنكبكت، - أ
 الـ ) المص( في األعراؼ.         
براىيـ، كالحجر.          الـ )الر( في يكنس، كىكد، كيكسؼ، كا 
 الـ )المر( في الرعد.       
، كلقماف، السجدة.  - ب  ميـ )الـ( في البقرة، كآؿ عمراف، كالعنكبكت، كالرـك

 ميـ )المص( في االعراؼ.
 ميـ )المر( في الرعد.

                                                           
 .(185/ 5(؛ عبد الغفار، الحجة لمقراء السبعة، ) ج1/188انظر: القيسي، الكشؼ )ج (1)
 .(8/7(؛ السميف الحمبي، الدر المصكف )ج6/212انظر: أبك حياف، البحر المحيط )ج (2)
(؛ الداني، جامع 416اىد، السبعة في القراءات )ص(؛ ابف مج6/212انظر: أبك حياف البحر المحيط )ج (3)

 .(620البياف )ص
 .(82 - 80انظر: القاضي، الكافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع )ص (4)
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 كميـ )طسـ( في سكرتي الشعراء، كالقصص.
 ميـ )حـ( في سكرة غافر، كفصمت، كالشكرل، كالزخرؼ، كالدخاف، كالجاثية، كاألحقاؼ.

 كاؼ )كييعص( مف سكرة مريـ. -ج
 صاد )المص( مف سكرة األعراؼ، ك) كييعص( مف سكرة مريـ، كسكرة )ص(. -د
 قاؼ )حـ عسؽ( مف سكرة الشكرل، كسكرة )ؽ(. -ىػ
سيف )طسـ( مف سكرة الشعراء كالقصص، ك )طس( مف سكرة النمؿ، ك )حـ عسؽ( مف  -ك

 سكرة الشكرل، )يس( مف سكرة يس.
 نكف )ف( مف سكرة القمـ. -ز

ىذه الحركؼ كميا تمٌد مٌدان مشبعان بال خالؼ؛ كذلؾ لمجيء حرؼ المد كالميف فييا بعده حرؼ 
.  ساكف سككنو الـز

ذا عيرض ليذا الساكف ما يؤ  ( *هللا دم إلى تحريكو كما جاء في اآليتيف المذككرتيف أنفان  )الـكا 
 مف سكرة آؿ عمراف، )الـ* أحسب( مف سكرة العنكبكت ففي ىذه الحاؿ يجكز كجياف:

 المد المشبع نظران إلى الساكف األصمي. -6
 القصر نظران لمحركة العارضة عمى الميـ. -7

 كىذاف الكجياف جائزاف لكؿ القراء.
 مٌد فييا مطمقان كىك اء عمى ثالثة أحرؼ كليس األكسط منيا حرؼ مد كليف فال: ما جالثاني

لفظ ألؼ في )الـ( مف سكرة البقرة كآؿ عمراف كالعنكبكت كالركـ كلقماف كالسجدة، كفي )المص( 
براىيـ كالحجر، كفي )المر( مف سكرة  مف سكرة األعراؼ، كفي )الر( مف يكنس كىكد كيكسؼ كا 

 الرعد.
جاء عمى ثالثة أحرؼ أكسطيا حرؼ ليف، كىك لفظ عيف في )كييعص( مف سكرة  : ماالثالث

 كالتكسطالمشبع المقدر بست حركات مريـ، كفي )عسؽ( مف سكرة الشكرل، ففيو كجياف: المد 
 .المقدر بأربع حركات

: ما جاء عمى حرفيف فقط، كالطاء في )طو( ك) طسـ( في أكؿ الشعراء كالقصص، الرابع
 ة النمؿ.ك)طس( في سكر 

 .(طو)مف سكرة  الياءكالياء مف )كييعص( في سكرة مريـ ، 
براىيـ، كالحجر، )المر( مف سكرة الرعد.  كالراء )الر( مف سكرة يكنس، كىكد، كيكسؼ، كا 

 الياء مف )كييعص( في سكرة مريـ.
 الحاء مف )حـ( في سكرة غافر، كفصمت، كالشكرل، كالزخرؼ، كالدخاف، كالجاثية، كاألحقاؼ.
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حكـ ما جاء عمى ىذا النحك القصر؛ كذلؾ لعدـ مجيء حرؼ ساكف بعد حرؼ المد لكي يمد ف
 مف أجمو.

 ار واإلخفاء واإلدغام:أحكام النون: اإلظي
 كرد في الحركؼ المقطعة حركؼ انتيت بنكف ىي: العيف، السيف، النكف.

 العين من )كييعص( في سورة مريم: -1
 .(1)فص عف عاصـ باإلظيارقرأىا الجميكر بإخفاء النكف، كقرأىا ح

 .(2)كحجتيـ في إخفاء النكف أف النكف تقارب الصاد في مخرجيا حيث يشتركاف في الفـ

النكف أنيا في نية الكقؼ كاالنفصاؿ مما بعدىا؛ ألف الحركؼ  إظياركحجة مف قرأ ب
المقطعة يميز بعضيا عف بعض لمداللة عمى أنيا مقطعة، كليذا كقؼ بعضيـ عمى كؿ حرؼ 

 .(3)ىذه الحركؼ كقفة يسيرة، كعميو أيظيرت النكفمف 
السين من )طسم( من سورتي الشعراء والقصص، ومن )طس( في سورة النمل، ومن  -9

 )يس( ومن )عسق( في سورة الشورى  

اختمؼ القراء في إدغاـ النكف مف سيف )طسـ( كبيانيا، فقرأ ابف كثير كنافع كأبك عمرك 
كقرأ حمزة )طسـ( بإظيار نكف اليجاء عند الميـ في  كابف عامر: )طسـ( بإدغاـ النكف،

 السكرتيف، كقرأ الباقكف بإدغاـ النكف في الميـ، كقاؿ يعقكب عف نافع كأبي جعفر
 .(4)) ط س ـ( يقطعاف كؿ حرؼ عمى حدة

"كحجة مف أدغـ أف ىذه الحركؼ لما كانت متصمة بعضيا ببعض، ال يكقؼ عمى       
ؿ في الخٌط شيء مف شيء، أدغـ الشتراؾ النكف مع الميـ في شيء منيا دكف شيء، كال يفص

الغنة، كألنو يدغـ في غير ىذا، فأجرل ىذا عمى كؿ ما تمقى فيو النكف الساكنة الميـ، نحك: 
)ًمف ما كمىف معو("
(5). 

                                                           
 .(5/185(، عبد الغفار، الحجة لمقراء السبعة )ج406انظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص (1)
 .(562/ 7ف )جانظر: السميف الحمبي، الدر المصك  (2)
 .(186، 185/ 5انظر: عبد الغفار، الحجة لمقراء السبعة )ج (3)
 .(648(؛ الداني، جامع البياف )ص470انظر: ابف مجاىد، السبعة في القراءات )ص  (4)
 .(150/ 2القيسي، الكشؼ )ج (5)
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" كحجة مف أظير أف ىذه الحركؼ المقطعة مبنية عمى االنفصاؿ كالكقؼ عمييا، كلذلؾ        
 .(1)رت في اإلظيار عمى حكـ الكقؼ عمييا كانفصاليا مما بعدىا"لـ تعرب، فج

 أما عف نكف )عسؽ( في سكرة الشكرل فقد أجمع القراء عمى إدغاـ النكف في القاؼ 
 كقد تساءؿ مكي عف عدـ إظيار النكف في )عسؽ(، كعف الفرؽ بينيما؟

دغمة مغيرة عف كأجاب عمى تساؤلو إذ قاؿ: "فالجكاب أف النكف لما كانت في )طسـ( م
عند الكقؼ عمييا، كلما كانت )عسؽ( مخفاة في السيف كفي القاؼ،  الفظيا أظيرىا، ليبيف أصمي

كاإلخفاء كاإلظيار، إذ ال تشديد فيو أبقاىا عمى حاليا إذ اإلخفاء كاإلظيار أخكاف، ال يزكؿ لفظ 
 .(2)النكف في اإلخفاء كاإلظيار، كيزكؿ لفظيا في اإلدغاـ فيك فرؽ بيًٌف"

كقد اختمؼ القراء في النكف مف )يس( كالنكف مف )ف كالقمـ(، فقرأ ابف كثير كنافع كأبك       
عمرك كابف عامر كحفص عف عاصـ بإظيار النكف عمى نية الكقؼ عمى النكف، إذ ىي حركؼ 
مقطعة غير معربة فحقيا أف يكقؼ عمى كؿ حرؼ منيا، كالكقؼ عمى الحرؼ يكجب إظياره، 

ككذلؾ األعشى عف أبي بكر  (3)كىك االختيار، ألف األكثر عميو كألنو ىك األصؿ كيمنع إدغامو
 ي عف أبي بكر عف عاصـ يبيف النكف.عف عاصـ يبيف النكف، كحسيف الجعف

 كقرأ بإدغاميا الكسائي كركيت قراءة عف ابف عامر كأبي بكر ككرش. 

سرىا قرأ السماؿ كابف كقرأىا بفتح النكف ابف أبي إسحاؽ كعيسى، كبضميا الكمبي، كبك
 .(4)أبي إسحاؽ أيضان 

كفي قراءة )ف كالقمـ( يفٌصؿ في إدغاميا، فمف أدغـ بغنة أراد البقاء عمى رسـ النكف، 
 (5)كمف قرأ بغير غنة؛ فألف المدغـ قد صار حكمو حكـ ما أدغـ فيو

 

                                                           
 .(2/150القيسي، الكشؼ )ج (1)
 .(2/150المرجع السابؽ )ج (2)
 .(2/214انظر: المرجع نفسو)ج (3)
 .(538انظر: ابف مجاىد،  السبعة في القراءات )ص (4)
 .(5/5انظر: النحاس، إعراب القرآف )ج (5)
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 المبحث الثاني
 إعراب الحروف المقطعة

مفت أقكاليـ فييا، فإف جعمت أسماء حركؼ لقد اختمؼ العمماء في إعرابيا حسبما اخت
التيجي ال أسماء السكر فال محؿ ليا حينئدو مف اإلعراب كما ال محؿ لمجمؿ المبتدأة كلممفردات 

 .(1)المعددة

أما إذا جعمت أسماء لمسكر، أك بعض أسماء هللا تعالى، أك جعمت قسمان فميا محؿ مف 
 اإلعرابية تككف كما يأتي: اإلعراب سكاء كانت معربة أـ مبنية، كحالتيا

 أواًل: الرفع، وفيو وجيان:
بأف ما   (2)الرفع عمى أف ىذه الحركؼ مبتدأ كما بعدىا الخبر، كقاؿ الفراء الوجو األول:      

، (3) چٻ ٻ ٻ ٱچيأتي بعد ىذه الحركؼ في حاؿ رفع إنما ارتفع بيا نحك قكلو تعالى: 
 ٻ  ٻ  ٱ  ٻچ،(5) چٿ ٿ ٹ ٿٿچ، ك(4) چ  ڳ ڳ  ڳ  گگچك

ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ ،(7) چ ٱ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ،(6) چپ پ

 .(9) چ    ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  پچ (8) چڤ
" بـ رفعت الكتاب في ىؤالء األحرؼ؟ قمت: رفعتو بحركؼ اليجاء التي قبمو، كأنؾ كقاؿ الفراء:

 .(10)لالـ كالميـ كالصاد مف حركؼ المقطع كتاب أنزؿ إليؾ مجمكعان"اقمت: األلؼ ك 

                                                           
 .(1/60(؛ أبك حياف، البحر المحيط )ج108، 1/107انظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج (1)
 .(1/368انظر: الفراء، معاني القرآف  )ج (2)
 [.2، 1] األعراؼ:  (3)
 [.1] ىكد:  (4)
 [.1براىيـ: ] إ (5)
 [.2، 1] مريـ: (6)
 [.2، 1] السجدة:  (7)
 [.2، 1] غافر:  (8)
 [.2، 1] فصمت:  (9)
 .(368/ 1الفراء، معاني القرآف )ج (10)
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 كذىب الفراء إلى أنو إذا كانت ىذه الحركؼ مفسرة ألسماء هللا تعالى فيختمؼ الكضع
 ميـعمى سبيؿ المثاؿ إذا قيؿ: الكاؼ في )كييعص( مف كريـ، كالياء مف ىاد، كالعيف كالياء ع

 .(1)مرفكعة بضمير مقدر كليس ب )كييعص( كما السابؽ (كركالصاد مف صدكؽ، فإف كممة) ذ
 .(2)ا عمى االبتداء بأنيا مقسـ بيا كما يقاؿ: عيدي هللا ألفعمفكقيؿ في رفعي

 خبران لمبتدأ محذكؼمف كجكه الرفع الجائزة في ىذه الحركؼ: أف تككف  :الوجو الثاني       
 .(3)بإضمار: ىذا أك ذلؾ، كىك كجو قاؿ بو الكسائي

)حـ*عسؽ(  كنظر الفراء لمحركؼ المقطعة التي يرد بعدىا اسـ مرفكع يرفعيا نحك:
بتقدير ىذه (5) چٻ ٱچ، كقكلو: (4) چٻ ٱ ٻ ٻچ ك)يس( ك)ؽ( ك)ص( بقكلو:

 .(6)فجعؿ رافعيا ضميران محذكفان   براءة، كىذه سكرة

 ثانيًا: النصب، وفيو وجوه:
ركا الفعؿ المحذكؼ: اقرأ، كاذكر مفعكؿ بو لفعؿ مضمر، كقد االنصب عمى أني األول:     

)الـ( ك)طس( ك)بس( ك)ص( ك)حـ( ك)ؽ( ك)ف(، كبو كجو  كاتؿ، كذلؾ في قكلو تعالى:
 .(9)، كغيرىـ كثر(8)، كاألخفش فيما حكاه عف الزجاج(7)سيبكيو

كذىب ابف كيساف إلى أف النصب بفعؿ مضمر إنما ىك عمى اإلغراء، كالتقدير: عميؾ الـ، أم 
 .(10)الـز الـ
     

                                                           
 .(1/370انظر: الفراء، معاني القرآف )ج (1)
 .(9/244انظر: السميف الحمبي، الدر المصكف )ج (2)
 .(1/369انظر: الفراء، معاني القرآف )ج (3)
 [.1] التكبة (4)
 [.1] النكر (5)
 .(370، 1/369انظر: الفراء، معاني القرآف )ج (6)
 .(3/258انظر: سيبكيو، الكتاب )ج (7)
 .(1/64انظر: الزجاج، معاني القرآف كا عرابو )ج (8)
 .(86/ 1انظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج (9)
 .(2/377انظر: أبك حياف، البحر المحيط )ج (10)
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عمى مذىب البصرييف كبو كجو  في محؿ نصب عمى أنيا منادل مبنية عمى الضـ، الثاني:
)يس( عمى قراءة الكمبي ليا بالضـ، كدليؿ ذلؾ أنيا فيسرت )يا إنساف( عمى  :الفراء قكلو تعالى

 .(1)لغة طيء
قاؿ الزمخشرم في ذلؾ: "إف صح فكجيو أف يككف يا أنيسيف، فكثر النداء بو عمى ألسنتيـ حتى 

 .(2)في هللًا"في أيم، اقتصركا عمى شطره، كما قاؿ في القسـ: ـي هللا
كرد  أبك حياف أف يككف تصغير إنساف: أينىٍيًسٍيف؛ ألف ما نقؿ عف العرب في تصغيره 

 (3)أينىٍيًسياف، كرده مف كجو آخر كىك أف التصغير تحقير، كىذا ال يجكز في حؽ النبكة
كذىب ابف جني إلى أبعد مما ذكر كىك أف )يس( تتككف مف  )يا( لمنداء، ك)سيف( التي 

 (4)أصميا إنساف بعد حذؼ معظـ حركفيا، كبقاء السيف منيا مع الضمة عمى أنيا منادل
 .(5)كنقؿ عف العرب أيضا أف )طو( في لغة عٌؾ بمعنى يا رجؿ

النصب بتقدير حذؼ حرؼ القسـ، كقد نقؿ النحاس عف أبي حاتـ في إعراب )ف(  الثالث:     
ؿ، كما تقكؿ: هللاى لقد كاف كذا"قكلو: "حذفت منيا كاك القسـ فانتصب بإضمار فع

(6). 

إال أف لمزمخشرم رأيان في ىذا الحكـ، إذ قاؿ:" ىال زعمت أنيا مقسـ بيا كأنيا نصبت 
نصب قكليـ نعـ هللا ألفعمف كآم هللا ألفعمف عمى حذؼ حرؼ الجر كا عماؿ فعؿ القسـ قمت: إف 

لؾ لجمعت بيف قسميف عمى مقسـو مكؼ بيما، فمك زعمت ذآف( ك )القمـ( بعد ىذه الفكاتح مح)القر 
 (7)كاحد، كقد استكرىكا ذلؾ"

 وجيان: فيوثالثًا: الجر، و 
الجر بدكف تنكيف عمى أنو ممنكع مف الصرؼ، فيككف جره بالفتحة، كذلؾ بإعماؿ  األول:     

الجر في نحك )الـ( ك)ص( ك)حـ( ك)ؽ( كأجازكا الحذؼ ىنا فقط  -مع حذفو -حرؼ القسـ 

                                                           
 .(2/528(؛ الزمخشرم، الكشاؼ )ج1/370معاني القرآف )جانظر: الفراء،  (1)
 .(314، 3/313الزمخشرم، الكشاؼ )ج (2)
 .(7/323انظر: أبك حياف، البحر المحيط )ج (3)
 .(204، 2/203انظر: ابف جني، المحتسب )ج (4)
 [.(6/244(؛ أبك حياف، البحر المحيط )ج2/582(؛  الكشاؼ )ج1/370انظر: الفراء، معاني القرآف )ج (5)
 .(5/4النحاس، إعراب القرآف )ج (6)
 .(1/87الزمخشرم، الكشاؼ )ج (7)
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بإعماؿ حرؼ  (1)يجيزكه مع غيره، حكى سيبكيو عف العرب قكليـ: هللًا ألفعمفمع القسـ، كلـ 
و الفراء والقسـ مع حذف  .(4)، كأجازه ابف جني كآخركف(3)، كحكاه الزجاج عف األخفش(2)كبو كج 

مف، كرأل بتنكيف عمى حذؼ حرؼ القسـ، فتقكؿ في )ص( كما تقكؿ: هللا ألفع الثاني:     
 . (5)سيبكيو لو ع إجازةالنحاس فيو بعدان م

أما بناؤىا عمى الكسر مع التنكيف فعمى كجو التشبيو ليا بما ال يتمكف مف األصكات 
التي يدخؿ عمييا تنكيف التنكير، لمفرؽ بيف معرفتيا كنكرتيا كدخكلو عمى بعض األسماء 

 المبنية.
( تشبو )مٍو( ك)موو(، ك)صٍو( ك)صوو(، قاؿ بو النحاس  .(6)ؼ )صاٍد( ك )صادو

 أربعة كجكه: يحتمؿ كخالصة القكؿ فإف مكضع ىذه الحركؼ مف اإلعراب
 : مكضع الرفع، كفيو كجياف:الوجو األول

 األكؿ: مكضعيا رفع بأنيا مبتدأ كما بعدىا خبر.
 الثاني: مكضعيا رفع عمى أنيا خبر لمبتدأ مضمر.

 : مكضعيا مف النصب، كفيو ثالثة كجكه:الوجو الثاني
 بو تقديره اتؿ أك اذكر أك اقرأ)الـ(.أحدىا: ىي مفعكؿ 

 الثاني: في محؿ نصب عمى أنيا منادل مبنية عؿ الضـ.
الثالث: ىك عمى تقدير حذؼ القسـ، كما تقكؿ: هللا ألفعمف، كالناصب فعؿ محذكؼ تقديره 

 التزمت هللا، أم اليميف بو.
ذؼ؛ ألنو مراد فيك : الجر عمى القسـ، كحرؼ القسـ محذكؼ كبقي عممو بعد الحالوجو الثالث

 كالممفكظ بو، كما قالكا هللا لتفعمف في لغة مف جر.
: قيؿ أنيا ليس ليا محؿ مف اإلعراب، إف لـ تجعؿ أسماء لمسكر، كما ال محؿ الوجو الرابع

 لمجمؿ المبتدأة كالمعددة.

 
                                                           

 .(449/ 3(؛ النحاس، إعراب القرآف )ج3/498انظر: سيبكيو، الكتاب )ج (1)
 .(1/10انظر: الفراء، معاني القرآف )ج (2)
 .(1/64انظر: الزجاج، معاني القرآف كا عرابو )ج (3)
 .(93، 1/92(؛ الزمخشرم، الكشاؼ )ج2/230انظر: ابف جني، المحتسب )ج (4)
 .(449/ 3انظر: النحاس، إعراب القرآف )ج (5)
 .(450، 3/449انظر: النحاس، إعراب القرآف )ج (6)
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 بناؤىا عمى الوقف:
 أسماءن لمسكر. أجمع النحكيكف أف ىذه الحركؼ مبنية عمى الكقؼ ال تعرب إذا لـ تجعؿ

كذىب النحكيكف إلى أنيا بمنزلة أسماء األعداد، يقكلكف: كاحٍد، اثناٍف، ثالثٍو، أربعٍو...بالتسكيف 
مف غير إعراب، كيؤيد ذلؾ ما حكاه سيبكيو ممف يكثؽ بو أنو سمع مف العرب قكليـ: ثالثوى 

اء، ألنو جعميا ساكنة أربعٍو بطرح ىمزة أربعٍو عمى الياء مف ثالثة ففتحيا دكف أف يحكليا ت
 .(1)كالساكف ال يتغير في الدرج فبقيت عمى ما كانت عميو قبؿ إلقاء الحركة عمييا

  تجعميا أسماء لمسكر التي ىي منياىذه الحركؼ تأخذ ىذا الحكـ في حاؿ أنؾ ال تريد أف 
 كلكنؾ أردت أف تقطعيا، فجاءت كاألصكات نحك: غاؽ، كمو، كصو.

 ا مكقكفة قكؿ الشاعر:كالدليؿ أيضان عمى أني
ًرؼ                  تخطٌّ رجالمى بخطو مٍختمؼٍ   أىٍقبىٍمتي مف عنًد زيادو كىالخى

ييكىتًٌباًف في الطريؽ الـى ألؼٍ 
(2) 

قاؿ الزجاج: " ليست تجرم مجرل األسماء المتمكنة كاألفعاؿ المضارعة التي يجب ليا اإلعراب 
نما ىي تقطيع االسـ المؤلؼ الذم ال ي  .(3)جب اإلعراب فيو إال مع كمالو"كا 

كقاؿ أبك حياف: " كأما إذا لـ تكف اسمان لمسكر فال محؿ ليا ألنيا إذ ذاؾ كحركؼ المعجـ 
 .(4)أكردت مفردة مف غير عامؿ"

كذىب الزمخشرم إلى أنيا مف قبيؿ األسماء المعربة كسككنيا سككف زيد كعمرك كغيرىما مف 
 .(5)ببناء األسماء، أم أف سككنيا كقؼ كليس

 كخالصة القكؿ أف الحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر تبنى عمى الكقؼ.

 

 

 

                                                           
 .(1/59(؛ الزجاج،  معاني القرآف كا عرابو )ج3/165انظر: سيبكيو، الكتاب )ج (1)
(؛ كمعاني القرآف كا عرابو 3/266سيبكيو )ج (؛ كىك مف شكاىد8/60انظر: ابف عبد ربو، العقد الفريد )ج (2)

 .(1/60)ج
 .(1/60الزجاج، معاني القرآف كا عرابو )ج (3)
 .(1/60أبك حياف، البحر المحيط )ج (4)
 .(1/80انظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج (5)
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 حكميا في باب الوقف:
" يكقؼ عمى جميعيا كقؼ التماـ إذا حممت عمى معنى مستقؿ غير محتاج إلى ما بعده،        

بتداء كذلؾ إذا لـ تجعؿ أسماء لمسكر كنعؽ بيا كما ينعؽ باألصكات أك جعمت كحدىا أخبار ا
 .(1)محذكؼ كقكلو عز كجؿ قائالن: هللا ال إلو إال ىك"

 
  

                                                           
 .(1/106الزمخشرم، الكشاؼ )ج (1)
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 المبحث الثالث
 األبعاد الداللية لمحروف المقطعة وآراء العمماء والمفسرين فييا

كقبؿ البدء باألبعاد الداللية لمحركؼ المقطعة كآراء العمماء كالمفسريف فييا كاف ال بد       
 شابو.مف التطرؽ إلى تعريؼ المحكـ كالمت

 :(1)قاؿ السيكطي في اإلتقاف: كقد اختمؼ في تعييف )المحكـ كالمتشابو( عمى أقكاؿ        
ما بالتأكيؿ، كالمتشابو ما استأثر هللا بعممو  فقيؿ: المحكـ ما عرؼ المراد منو، إما بالظيكر كا 

 .كقياـ الساعة كخركج الدجاؿ كالحركؼ المقطعة في أكائؿ السكر
 .ح معناه كالمتشابو نقيضوكقيؿ: المحكـ ما كض

 .كقيؿ: المحكـ ما ال يتحمؿ مف التأكيؿ إال كجيا كاحدا، كالمتشابو ما احتمؿ أكجيا
عداد الصمكات كاختصاص الصياـ أقكؿ المعنى، كالمتشابو بخالفو، ككقيؿ: المحكـ ما كاف مع

 .برمضاف دكف شعباف، قالو الماكردم
 .ما ال يستقؿ بنفسو إال برده إلى غيرهكقيؿ: المحكـ ما استقؿ بنفسو كالمتشابو 

 .كقيؿ: المحكـ ما تأكيمو تنزيمو، كالمتشابو ما ال يدرل إال بالتأكيؿ
 .كقيؿ: المحكـ ما لـ تتكرر ألفاظو كمقابمو المتشابو

 .كقيؿ: المحكـ الفرائض كالكعد الكعيد، كالمتشابو القصص كاألمثاؿ

 مماء والمفسرين فييا:األبعاد الداللية لمحروف المقطعة وآراء الع
لقد تناكليا المفسركف قديمان كحديثان بالبحث كذكركا لبياف المراد منيا عدة تفاسير، منيـ       

   كالرازم في تفسيره الكبير حيث عد منيا كاحدان كعشريف تفسيران. الشيخ الطكسي في تفسيره،
   :كيمكف إجماؿ المكقؼ العاـ مف تفسير ىذه الحركؼ في اتجاىيف

 األول:االتجاه 
أنيا مف المتشابو الذم ال يعممو إال هللا، كليذا قاؿ أبك بكر الصديؽ رضي هللا عنو: هلل       

لى ىذا المعنى ذىب الشعبيعز كجؿ في كؿ كتاب سر، كسر هللا في القرآف أكائؿ السكر   ، كا 

                                                           
 .(3/ 2انظر: السيكطي، اإلتقاف في عمـك القرآف  )ج (1)
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نو: إف لكؿ كتاب كقاؿ عمي رضي هللا ع ،(3)كاأللكسي (2)كأبك حياف ،(1)كأبك صالح كابف زيد
 .فكة ىذا الكتاب حركؼ التيجيصفكة كص

ىذه األحرؼ متشابو المتشابو، كغمظ  جعؿ ذىب ىذا المذىب الشككاني، حيث كقد      
القكؿ عمى مف قاؿ فييا برأيو فقاؿ: "إف مف تكمـ في بياف معاني ىذه الحركؼ جازمان بأف ذلؾ 

، فإنو إف ، كركب في فيمو كدعكاه أعظـ الشططىك ما أراده هللا عز كجؿ، فقد غمط أقبح الغمط
ه ليا بما فسرىا بو راجعان إلى لغة العرب كعمكميا فيك كذب بحت، فإف العرب لـ ر كاف تفسي

ذا سمعويتكممكا بشيء مف ذلؾ،  السامع منيـ كاف معدكدان عنده مف الرطانة، كال ينافي ذلؾ  كا 
ي يريدكف النطؽ بيا، فإنيـ لـ يفعمكا ذلؾ أنيـ قد يقتصركف عمى حرؼ أك حركؼ مف الكممة الت

كأيف ىذه الفكاتح  ...بعد أف تقدمو ما يدؿ عميو كيفيد معناه بحيث ال يمتبس عمى سامعو إال
ثـ قاؿ: فقد ثبت النيي عف طمب فيـ المتشابو كمحاكلة الكاقعة في أكائؿ السكر مف ىذا...

كمة، كقد جعؿ هللا تتبع ذلؾ صنيع الذيف الكقكؼ عمى عممو مع ككنو ألفاظان عربية كتراكيب مفي
عمى فرض  تشابومفي قمكبيـ زيغ، فكيؼ بما نحف بصدده، فإنو ينبغي أف يقاؿ فيو أنو متشابو ال

 .(4)"يؼ كىك خارج عف ذلؾ عمى كؿ تقديرأف لمفيـ إليو سبيال كلكالـ العرب فيو مدخالن فك

القكؿ كقالكا: ال يجكز أف يرد في كتاب هللا  قاؿ اإلماـ الرازم: كقد أنكر المتكممكف ىذا        
ما ال يفيمو الخمؽ، ألف هللا تعالى أمر بتدبره، كاالستنباط منو؛ كذلؾ ال يمكف إال مع اإلحاطة 

يعقؿ معناه في األفعاؿ، فمـ ال يجكز في األقكاؿ بأف يأمرنا  بمعناه، كألنو كما جاز التعبد بما ال
مى معناه، كتارةن بما ال نقؼ عمى معناه، كيككف القصد منو االنقياد هللا تارةن بأف نتكمـ بما نقؼ ع

 . (5)كالتسميـ!

كفتح ابف فارس باب العمـ بالحركؼ أماـ بعض الناس، فأعمف أنيا مف السر الذم ال         
 .(6)يعممو إال هللا كالراسخكف في العمـ

                                                           
(؛ السيكطي، تفسير الدر المنثكر في التفسير المأثكر 17/ 1الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير  )جانظر:  (1)

 .(1/30(؛ ابف منظكر، لساف العرب )ج59/ 1) ج
  .(1/60انظر: أبك حياف، البحر المحيط في التفسير  )ج (2)
 .(1/167ي )جانظر: األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثان (3)
 .(105، 104/ 1الشككاني، فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ) ج (4)
 .(173/ 1(؛ الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف  )ج1/5انظر: الفخر الرازم، التفسير الكبير )ج (5)
 .(174/ 1انظر: الزركشي، البرىاف )ج (6)
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هللا بعممو كلـ  هبو الذم استأثر أف الحركؼ المقطعة مف المتشا  ما ذكرناه يبيففمجمؿ        
 ىذا القكؿ كثير مف المفسريف. ر، كقد ذكيفسره

 :المقطعة من المتشابوعمى كون الحروف األدلة التي يحتج بيا 
، أما اآلية فيك أنو مف المتشابو مف القرآف، كأنو غير د احتجكا باآلية كالخبر كالمعقكؿلق        

 كالكقكؼ ىا ىنا كاجب لكجكه: (1) چ   ﮸﮷ ﮳ ﮴  ﮵  ﮶  چ  معمـك لقكلو تعالى:
                     لبقي إال هللا()عمى قكلو: كاف معطكفان  لك كالراسخكف في العمـ()أحدىا: أف قكلو تعالى: 

، كال يجكز أف يقاؿ إنو حاؿ ألنو كحده ال يفيدمنقطعان عنو، كذاؾ غير جائز  يقكلكف آمنا بو()
 ـ أف يككف هللا تعالى قائالن: آمنا بو، كؿ مف عند ربنا؛ كىذا كفر.تقدـ، فيمز  يرجع إلى كؿ ما

كثانييا: أف الراسخيف في العمـ لك كانكا عالميف بتأكيمو لما كاف لتخصيصيـ باإليماف بو كجو. 
فإنيـ لما عرفكه بالداللة لـ يكف اإليماف بو إال كاإليماف بالمحكـ فال يككف في اإليماف بو مف 

 مدح.
أف تأكيميا لك كاف مما يجب أف ييعمـ لما كاف طمب ذلؾ التأكيؿ مذمكمان، لكف قد جعمو كثالثيا: 

 .(2) چ  ﮲ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓچهللا ذمان حيث قاؿ: 
كأما الخبر فقد ركل أنو عميو السالـ قاؿ: إف مف العمـ كييئة المكنكف ال يعممو إال العمماء باهلل  

أنكره أىؿ الغرة باهلل، كألف القكؿ بأف ىذه الفكاتح غير معمكمة عف أكابر الصحابة، فإذا نطقكا بو 
 .(3)فكجب أف يككف حقان، لقكلو عميو السالـ: "أصحابي كالنجكـ بأييـ اقتديتـ اىتديتـ"

 كأما المعقكؿ فيك أف األفعاؿ التي كيمفنا بيا قسماف:
، فإف الصالة عمى الجممة بعقكلما نعرؼ كجو الحكمة منو منيا:  نا، كالصالة كالزكاة كالصـك

تكاضع محض كتفرغ لمخالؽ، كالزكاة سعي في رفع حاجة الفقير، كالصكـ سعي في كسر 
 الشيكة.

كأفعاؿ الحج، فإننا ال نعرؼ بعقكلنا كجو الحكمة في رمي كجو الحكمة فيو كمنيا ما ال نعرؼ 
 .(4)الحجرات، كالسعي بيف الصفا كالمركة

  

                                                           
 [.7] آؿ عمراف: (1)
 [.7ؿ عمراف:] آ (2)
 .1684: 2/898القرطبي، جامع بياف العمـ كفضمو، ج (3)
  .(5، 4/  1انظر: الرازم، التفسير الكبير )ج (4)
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 ثاني:الاالتجاه 
        ، ال يجكز أف يرد في كتاب أنكر المتكممكف القكؿ األكؿ، كقالكا فقد أف المراد منيا معمـك
 تعالى ما ال يككف مفيكمان لمخمؽ هللا

 الحروف المقطعة من المعموم:عمى كون األدلة التي يحتج بيا 
 احتجكا باآليات كاألخبار كالمعقكؿ      

 : آية عشر ثالثةأما اآليات ف
ـ بالتدبر في القرآف،   (1) چ گ  ڳ  ڳ  ک  گ  گ  گچقكلو تعالى:  -1 أمرى

 كلك كاف غير مفيكـ فكيؼ يأمرىـ بالتدبر فيو.
 (2) چ    ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ     ڇ    ڇ  ڇچ  چ  چچ قكلو تعالى: -2

 فكيؼ يأمرىـ بالتدبر فيو لمعرفة نفي التناقض كاالختالؼ مع أنو غير مفيـك لمخمؽ؟ 
گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڱ     ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ     چ قكلو تعالى: -3

فمك لـ يكف مفيكما بطؿ ككف الرسكؿ صمى هللا عميو كسمـ منذرا بو، كأيضا  (3) چۀ
يدؿ عمى أنو نازؿ بمغة العرب، كا  ذا كاف األمر كذلؾ كجب  )بمساف عربي مبيف( قكلو

 أف يككف مفيكما.
 كاالستنباط منو إال مع اإلحاطة بمعناه. (4) چ  ڱ  ڱ  ں  ژچ قكلو تعالى:  -4
 .(6) چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌچ ، كقكلو: (5) چ ڄ  ڄ  ڄ  چقكلو تعالى:  -5
 ، كغير المعمكـ ال يككف ىدل.(8) چ    ڀ   ڀچ،(7) چ  ٹ  ڤچ قكلو تعالى: -6

  

                                                           
 [.24] محمد:  (1)
 [.82] النساء:  (2)
 [.195-192] الشعراء:  (3)
 [.83] النساء:  (4)
 [.89] النحؿ:  (5)
 [.38] األنعاـ:  (6)
 [.185] البقرة:  (7)
 [.2قرة: ] الب (8)
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  ژ  ڑ ڑ ک  ک  ڈ  ژچ، كقكلو: (1) چەئائائچقكلو تعالى:  -7

 لصفات ال تحصؿ في غير المعمكـ.، ككؿ ىذه ا(2) چ
 .(3) چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍچ قكلو تعالى: -8
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۋڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇچ قكلو تعالى: -9

 چۉېې
، ككيؼ يككف الكتاب كافيا ككيؼ يككف ذكرل مع أنو (4)

 غير مفيكـ؟.
فكيؼ يككف بالغان ككيؼ يقع اإلنذار بو  (5) چەئ ى ائ ائ ىچ قكلو تعالى:

؟ كقاؿ في آخر اآليةمع  نما يككف كذلؾ لك  چۈئ ۆئ ۆئچ أنو غير معمـك كا 
 كاف معمكما.

برىاف فكيؼ يككف  (6) چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائچ قكلو تعالى: -10
 كنكرا مبينا مع أنو غير معمكـ؟.

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  چ قكلو تعالى: -11

؟.كاإلعرا اتباعو، فكيؼ يمكف (7) چىئ  ض عنو غير معمـك
، فكيؼ يككف ىاديا مع أنو غير (8) چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿچ قكلو تعالى: -12

؟.  معمـك
، كالطاعػػػػػػػػػػػػة ال (9) چۓے ے  -إلػػػػػػػػػػػػى قكلػػػػػػػػػػػػو - ڳ  ڳچقكلػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػالى:  -13

 .(10)تمكف إال بعد الفيـ فكجب ككف القرآف مفيكما

                                                           
 [.5] القمر:  (1)
 [.57] يكنس:  (2)
 [.15] المائدة:  (3)
 [.51] العنكبكت:  (4)
 [.52] إبراىيـ:  (5)
 [.174] النساء:  (6)
 [.124, 123] طو:  (7)
 [.9] اإلسراء:   (8)
 [.285] البقرة: (9)
 .(3،4/ 1انظر: الرازم، التفسير الكبير )ج (10)
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ا كتاب هللا كأما األخبار: فقكلو عميو السالـ " إني تركت فيكـ ما إف تمسكتـ بو لف تضمك 
 .(1)كسنتي" فكيؼ يمكف التمسؾ بو كىك غير معمكـ؟

 أما المعقكؿ: 
أنو لك كرد شيء ال سبيؿ إلى العمـ بو لكانت المخاطبة بو تجرم مجرل مخاطبة العربي  -

 كلما لـ يجز ذاؾ فكذا ىذا.بالمغة الزنجية، 
و عبثا كسفيا، كأنو ما لكانت المخاطبة بالكالـ اإلفياـ، فمك لـ يكف مفيك  أف المقصكد مف -

 ال يميؽ بالحكيـ.
 .(2)أف التحدم كقع بالقرآف كما ال يككف معمكما ال يجكز كقكع التحدم بو -

كبيذا فإف المراد مف الحركؼ المقطعة عمى قكؿ الجميكر معمكـ، لكنيـ ذكركا فيو أقكاالن 
 مختمفة كثيرة متباينة منيا البعيد كمنيا القريب:

كىك قكؿ أكثر المتكمميف كاختاره الخميؿ كسيبكيو، كما سمكا بالـ كالد  لمسكراألكؿ: أنيا أسماء 
 . (3)حارثة بف الـ الطائي، ككقكليـ لمنحاس صاد، كلمسحاب عيف، كلمجبؿ قاؼ، كلمحكت نكف

،  رضي هللا عنوالثاني: أنيا أسماء هللا تعالى، ركم عف عمي         أنو كاف يقكؿ: يا كىييعىصى
ؽى، كيق ض أسماء هللا تعالى، فإف الر، رب منو ما ركم عف سعيد بف جبير أنيا أبعايا حـى عىسى

 .(4)ف مجمكعيا اسـ الرحمف لكنا ال نقدر عمى كيفية تركيبيا في الجميع حـ
 .(5)الثالث: أنيا أسماء القرآف كىك قكؿ الكمبي كالسدم كقتادة      
 عنيما أف كؿ حرؼ منيا الرابع: صفة مف صفات هللا، يركل عف ابف عباس رضي هللا      

مأخكذ مف اسـ مف أسمائو سبحانو، فاأللؼ مف هللا، كالالـ مف لطيؼ، كالميـ مف مجيد، أك 
، ككقكلو في: )كييعص(: إف الكاؼ مف كاؼ، كالياء مف (6)مف مجيد ميـاأللؼ مف آالئو، كال

 ىاد، كالياء مف حكيـ، كالعيف مف عميـ، كالصاد مف صادؽ.
 .(7): كتاب كاؼ، ىاد، حكيـ، عالـ، صادؽكقاؿ الكمبي ىك

                                                           
 .(1/4ج الرازم، التفسير الكبير ) (1)
 .(1/4) جالرازم، التفسير الكبير انظر:  (2)
 .(1/5)ج السابؽانظر: المرجع  (3)
 .(1/6(؛ الرازم، التفسير الكبير )ج1/29انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج (4)
 (6/ 1انظر: الرازم، التفسير الكبير )ج (5)
 .(173/ ص1انظر: الزركشي، البرىاف )ج (6)
 .(299أكيؿ مشكؿ القرآف  )صانظر: ابف قتيبة، ت (7)
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  مف الكممة الحرؼ كالشطر كاألكثر كاستدلكا عمى ذلؾ بقكليـ: إف العرب يحذفكف
 كيبقكف البعض كالشطر كالحرؼ، يكحكف بو كيكمئكف، كقد أنشد الفٌراء: 

 (1)قمت ليا: قفي، فقالت لي قاؼ
 .أراد فقالت: قد كقفت، فأكمأت بالقاؼ إلى معنى الكقكؼ

 الخامس: أنيا صفات األفعاؿ.        
 .(2)األلؼ آالؤه، كالالـ لطفو، كالميـ مجده، قالو محمد بف كعب القرظي

السادس: بعضيا يدؿ عمى أسماء هلل تعالى كبعضيا يدؿ عمى أسماء غير هللا، فقاؿ       
تاب عمى لساف الضحاؾ: األلؼ مف هللا، كالالـ مف جبريؿ، كالميـ مف محمد، أم أنزؿ هللا الك

 .(3)جبريؿ إلى محمد صمى هللا عميو كسمـ
: ذكرت ىذه الحركؼ في أكائؿ السكر التي ذكرت فييا بيانان إلعجاز القرآف، كأف السابع     

الخمؽ عاجزكف عف معارضتو بمثمو، ىذا مع أنو تىرٌكب مف ىذه الحركؼ المقطعة التي 
 .(4)يتخاطبكف بيا

حركؼ مسركدة عمى نمط التعديد كاإليقاظ كقرع العصا قاؿ الزمخشرم: " كركد ىذه ال
لمف تيحٌدم بالقرآف كبغرابة نظمو، ككالتحريؾ لمنظر في أف ىذا المتمك عمييـ كقد عجزكا عنو 
مف آخرىـ كالـ منظـك مف عيف ما ينظمكف منو كالميـ، ليؤدييـ النظر إلى أف يستيقنكا أف لـ 

عف أف يأتكا بمثمو، بعد المراجعات المتطاكلة  كىـ  تتساقط مقدرتيـ دكنو، كلـ تظير معجزتيـ
أمراء الكالـ، كزعماء الحكار، كىـ الحراص عمى التساجؿ في اقتضاب الخطب، كالمتيالككف 
عمى االفتناف في القصيد كالرجز، كلـ يبمغ مف الجزالة كحسف النظـ المبالغ التي بزت بالغة كؿ 

                                                           
ىذا أكؿ رجز لمكليد بف عقبة، كسبب قكلو أنو لما شيد عميو عثماف بف عفاف، بشرب الخمر، كتب إليو يأمره  (1)

 بالشخكص فخرج كخرج معو قـك يعذركنو، فييـ عدم بف حاتـ، فنزؿ الكليد يكما يسكؽ بيـ فقاؿ يرتجز:
 بيف قد نسينا اإليجاؼقمت ليا قفي فقالت قاؼ           ال تحس

 كالنشكات مف عتيؽ أكصاؼ      كعزؼ قينات عمينا عزاؼ
(؛ ابف 1/60(؛ أبك حياف، البحر المحيط ) ج5/181فقاؿ لو عدل: " إلى أيف تذىب بنا؟ أقـ" ) األغاني )ج

 .(1/30منظكر، لساف العرب )ج
 .(1/6انظر: الرازم، التفسير الكبير )ج (2)
 .(6/ 1ؽ )جانظر: المرجع الساب (3)
 .(178/ 1انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) ج (4)
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د الخارج عف قكل الفصحاء، كلـ يقع كراء مطامح ناطؽ كشقت غبار كؿ سابؽ، كلـ يتجاكز الح
              .(1)أعيف البصراء إال ألنو ليس بكالـ البشر، كأنو كالـ خالؽ القكل كالقيدر"

 (2)كىذا ما قالو المبرد كاختاره جمع غفير مف المحققيف
قد عرفتمكىا : كأنو تعالى يقكؿ اسمعكىا مقطعة حتى إذا كردت عميكـ مؤلفة كنتـ ثامفال      

 .(3)قبؿ ذلؾ، كىذا عمى طريقة تعميـ الصبياف قالو عبد العزيز بف يحيى
قاؿ بعض أىؿ العربية: ىي حركؼ مف حركؼ المعجـ، استيغني بذكر ما ذكر : التاسع       

منيا في أكائؿ السكر عف ذكر بكاقييا، التي ىي تتمة الثمانية كالعشريف حرفان، كما يقكؿ القائؿ: 
تب في: أ ب ت ث، أم في حركؼ المعجـ الثمانية كالعشريف فيستغنى بذكر بعضيا ابني يك

 .(4)عف مجمكعيا
أف ىذه الحركؼ ذكرت لتدؿ عمى أف القرآف مؤلؼ مف قكؿ أبي بكر التبريزم : العاشر        

الحركؼ التي ىي: ا ب ت ث... فجاء بعضيا مقطعان، كجاء تماميا مؤلفا، ليدؿ القـك الذيف 
 . (5)لقرآف بمغتيـ أنو بالحركؼ التي يعقمكنيا، كيبنكف كالميـ منيانزؿ ا

صرح الزمخشرم كمف تبعو بأف النطؽ  ،دليؿ عمى صدؽ محمدعشر:  الحادم         
  رىـ، بخالؼ النطؽ بأسامي الحركؼبالحركؼ أنفسيا معتاد لكؿ أحد، يستكم فيو األميكف كغي

مد صمى هللا عميو كسمـ بيا في أكائؿ السكر، مف ألنو يختص بو مف خط كقرأ، فمما أخبر مح
 .(6)غير سبؽ تعمـ، كاف دليالن عمى أنو استفاد ذلؾ مف الكحي كشاىدان بصحة نبكتو

، قاؿ ابف بعضيا يدؿ عمى أسماء الذات، كبعضيا عمى أسماء الصفاتعشر: ثاني ال       
 .(7) كفي )الر( أنا هللا أرلعباس في )الـ( أنا هللا أعمـ، كفي ) المص( أنا هللا أفصؿ، 

كقد أقسـ هللا في  أقسـ بيا لشرفيا كفضميا،هلل،  أقساـه قكؿ األخفش بأنيا عشر:  الثالث       
كجكاب القسـ محذكؼ، تقديره: كحركؼ كتابو بالفجر، كالطكر، كبالعصر، كبالتيف كالزيتكف، 

نما حذؼ لعمـ المخاطبيف منزؿالمعجـ لقد بيف لكـ السبيؿ، كأنيجت لكـ الدالالت بالكتاب ال ، كا 
         بو، كألف في قكلو: ) ذلؾ الكتاب ال ريب فيو( دليالن عمى الجكاب.

                                                           
 .(176/ 1(؛ الزركشي، البرىاف  )ج97 -1/95انظر: الزمخشرم، الكشاؼ  )ج (1)
 .(1/6انظر: الرازم، التفسير الكبير )ج (2)
 .(1/6انظر: المرجع السابؽ )ج (3)
 .(1/179انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج (4)
 .(1/7(؛ الرازم، التفسير الكبير )ج1/175انظر: الزركشي، البرىاف ) ج (5)
 .(1/7(؛ الرازم، التفسير الكبير ) ج100/ 1انظر: الزمخشرم، الكشاؼ )ج (6)
 .(6، 1انظر: الرازم، التفسير الكبير، )ج (7)
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أف يككف أقسـ بالحركؼ المقطعة كميا، كاقتصر عمى ذكر بعضيا كما يقكؿ كيجكز 
القائؿ: تعممت أ ب ت ث كىك يريد سائر الحركؼ، ككما يقكؿ: قرأت الحمد، يريد فاتحة 

 .(1)؛ فيسمييا بأكؿ حرؼ منيا العمىالكتاب
: أنيا تدؿ عمى حساب الجمؿ الذم يبنى عمى أساس أنو قكؿ أبي العاليةعشر:  الرابع      

لكؿ حرؼ مف الترتيب األبجدم قيمة رقمية، فيككف كؿ حرؼ مف الحركؼ المقطعة يدؿ عمى 
بسند  مكف بذلؾ عمى حديث، كاستدؿ القائ قيمتو الرقمية فيستدؿ بذلؾ عمى آجاؿ قكـ أك مدتيـ

حيي بف أحطب بركاية محمد بف إسحاؽ بف يسار قاؿ: عف ابف عباس، عف  ضعيؼ، حديث
جابر بف عبد هللا قاؿ: " مر أبك ياسر بف أخطب في رجاؿ مف ييكد برسكؿ هللا صمى هللا عميو 

بف أخطب في فأتاه أخكه حيي  سمـ كىك يتمك فاتحة سكرة البقرة )الـ ذلؾ الكتاب ال ريب فيو(ك 
معت محمدان يتمك فيما أنزؿ عميو ) الـ ذلؾ لقد س  -كهللا –رجاؿ مف الييكد فقاؿ: تعممكف 

فقالكا أنت سمعتو؟ قاؿ: نعـ، فمشى حيي في أكلئؾ النفر إلى رسكؿ هللا  الكتاب ال ريب فيو(
؟ ؾ الكتاب(ـ تذكر أنؾ تتمك فيما أنزؿ عميؾ ) الـ ذلصمى هللا عميو كسمـ فقالكا: يا محمد أل

  قالكا: لقد بعث هللا قبمؾ أنبياءقاؿ: نعـ،  قاؿ: بمى، قالكا: قد جاءؾ بيذا جبريؿ مف عند هللا؟
ما نعممو بيف لنبي ليـ ما مدة ممكو، كما أجؿ أمتو غيرؾ فقاؿ حيي بف أخطب: كأقبؿ عمى مف 

نة، أفتدخمكف في كاف معو األلؼ كاحدة، كالالـ ثالثكف، كالميـ أربعكف، فيذه إحدل كسبعكف س
ديف نبي إنما مدة ممكو كأجؿ أمتو إحدل كسبعكف سنة! ثـ أقبؿ عمى رسكؿ هللا صمى هللا عميو 
كسمـ فقاؿ: يا محمد ىؿ مع ىذا غيره؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: ما ذاؾ؟ قاؿ )المص( قاؿ: ىذه أثقؿ 

حدل كستكف ، كالالـ ثالثكف، كالميـ أربعكف، كالصاد تسعكف، فيذه مائكأطكؿ، األلؼ كاحدة ة كا 
سنة، ىؿ مع ىذا يا محمد غيره؟ قاؿ: نعـ، قاؿ: ماذا؟ قاؿ )الر( قاؿ: ىذه أثقؿ كأطكؿ، األلؼ 

مائتاف، فيذه إحدل كثالثكف كمائتا سنة، فيؿ مع ىذا غيره؟ قاؿ:  كالراءكاحدة، كالالـ ثالثكف، 
  ـ أربعكف، كالراء مائتافف، كالمينعـ )المر( قاؿ: فيذه أثقؿ كأطكؿ، األلؼ كاحدة، كالالـ ثالثك 

فيذه إحدل كسبعكف سنة كمئتاف ثـ قاؿ: لقد لبس عمينا أمرؾ يا محمد حتى ما ندرم أقميال 
أعطيت، أـ كثيران! ثـ قامكا فقاؿ أبك ياسر ألخيو حيي كمف معو مف األحبار: ما يدريكـ لعمو قد 

حدل  حدل كستكف، كمائة، كا  حدل كثجمع ىذا لمحمد كمو، إحدل كسبعكف، كا  الثكف كمائتاف، كا 

                                                           
(؛ الرازم، 1/58ط )ج(؛ أبك حياف، البحر المحي1/16الجكزم، زاد المسير في عمـ التفسير )ج انظر: (1)

 .(1/7التفسير الكبير )ج
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كسبعكف كمائتاف، فذلؾ سبعمائة كأربع كثالثكف فقالكا: لقد تشابو عمينا أمره فيزعمكف أف ىذه 
             .(2)"(1)چ ۀڳ   ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻچاآليات نزلت فييـ 

كيعد ىذا  عمى معرفة المدد، فقد اٌدعى ما ليس لو،كمف زعـ أف ىذه الحركؼ دالة 
             .(3)والقكؿ مف أضعؼ ما قيؿ في ىذه الحركؼ كأسخف

 تدؿ عمى انقطاع كالـ كاستئناؼ كالـ آخر عشر:الخامس 

قاؿ أحمد بف يحيى ثعمب: أف العرب إذا استأنفت كالمان فمف شأنيـ أف يأتكا بشيء غير 
طع الكالـ األكؿ كاستئناؼ الكالـ الكالـ الذم يريدكف استئنافو فيجعمكنو تنبييان لممخاطبيف عمى ق

 .(4)الجديد
: يا إنساف، (يس): يا رجؿ، ك (طو)عشر: بعضيا يدؿ عمى دالالت مختمفة، فيقكلكف  السادس

 -بكسر الداؿ -: الد كاة، كحـ: قضي كهللا ما ىك كائف، ك ؽ: جبؿ محيط األرض، كص (ف)ك
 .(5)مف المصاداة

يجعميا أسماء لمسكر، تيعرؼ كؿ سكرة بما افتتحت بو  أسماء لمسكر، فكاف بعضيـعشر:  السابع
منيا، ؼ )الـ( اسـ ليذه، ك)حـ( اسـ لتمؾ، فيي أعالـ تدؿ عمى ما تدؿ عميو مف أعياف 

    األشياء  كنفرؽ بينيا. 
ثـ إنو عكرض  كىك مذىب سيبكيو كغيره مف المتقدميف، المختار عند األكثريفىذا القكؿ ىك ك 

 :بكجكه
 .كالمقصكد مف العمـ رفع االشتباه (حـ)ك(الـ )جد سكرنا كثيرة اتفقت في التسمية باألكؿ: أنا ن

 .الثاني: لك كانت أسماء الشتيرت كتكاترت
الثالث: العرب لـ يتجاكزكا بما سمكا بو مجمكع اسميف نحك: معدم كرب كبعمبؾ، كلـ يسـ أحد 

 .السكر خركج عف لغتيـ منيـ بمجمكع ثالثة أسماء كأربعة كخمسة، فالقكؿ بأنيا أسماء
 .الرابع: لك كانت أسماء الشتيرت السكر بيا، لكنيا اشتيرت بغيرىا نحك سكرة البقرة كآؿ عمراف

الخامس: ىذه األلفاظ داخمة في السكر كجزء الشيء متقدـ عمى الشيء بالرتبة، كاسـ الشيء 

                                                           
 [.7] آؿ عمراف:  (1)
 .(58، 57/ 1السيكطي، تفسير الدر المنثكر ) ج (2)
 .(1/179انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج (3)
 .(1/7انظر: الرازم، التفسير الكبير )ج (4)
 .(310انظر: ابف قتيبة،  تأكيؿ مشكؿ القرآف )ص (5)
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ىذا لتسميتيـ صاد كليس  ؿمتأخر عف الشيء، فمـز أف يككف متقدمنا متأخرنا معنا كىك محا
لمحرؼ األكؿ منو، فإف ىذا كتسمية المفرد بالمؤلؼ فال يمـز إال تأخر المركب عف المفرد 
بكجييف، كىذا تسمية المؤلؼ بالمفرد كيمـز المحاؿ المذككر. كأجيب عف األكؿ بما يجاب عف 

ى يتميز كؿ األعالـ المشتركة مف أنيا ليست بكضع كاحد، مع أنو ال يبعد أف تجعؿ مشتركنا حت
كاحد مف اآلخر بعالمة أخرل لحكمة خفية. كعف الثاني بأف تسمية السكرة بمفظة معينة ليست 

 .مف األمكر العظاـ التي تتكفر الدكاعي عمى نقميا

بت كًٌ ري إذا  إنما تيمتىنعالثة أسماء خركج عف كالـ العرب، كعف الثالث بأف التسمية بث
ألنيا مف باب التسمية بما  ،نثر أسماء العدد فال استنكار رتثإذا نفأما  ،ت اسمنا كاحدنامى عً جي ك 

حقو أف يحكى حكاية نحك برؽ نحره، ككما لك سمي ببيت شعر أك بطائفة مف أسماء حركؼ 
كعف الخامس أف تأخر ما  ،المعجـ. كعف الرابع أنو ال يبعد أف يصير المقب أشير مف االسـ

 .(1)ىك متقدـ باعتبار آخر غير مستحيؿ

"كىذه الحركؼ المقطعة ال ينتيي القكؿ فييا عند حد، كال يتكقؼ عند رأم، فمكؿ عالـ        
 القرآف متجددان  ، حتى يظؿ عطاءالن فجياليكجيو، كسيظؿ الكالـ فييا يتجدد جرأم، كلكؿ 

كتجديد الرأم مف حيف آلخر عالمة عمى إعجاز القرآف الكريـ كآية عمى أف ... كا عجازه مستمران 
 (2)نساني ما يزاؿ في حيرةو مف أمره، كقاصران عف إدراؾ حقائؽ اإلعجاز فيو"العقؿ اإل

ار أنو ال يكجد أم إقر ال مع كثرة المحاكالت كالتأكيالت ليذه الحركؼ إكمف المالحظ أنو        
الحركؼ المقطعة في افتتاح أف الكجو القائؿ بأف عتقد ي، ك بأم إجماع حتى اآلف ألم تأكيؿ

  ىك الرأم الراجح كهللا أعمـ. إلعجاز القرآف السكر ىي بياف
 : (3)كيعضد ىذا الرأم أمراف

كر القرآف أف ىذه الحركؼ اليجائية في فكاتح السكر القرآنية طالما كرد بعدىا ذ األكؿ :"       
، كاإلشارة إلى و، كالحديث عف االنتصار لإعجازه ، يتمكه الدليؿ عمىمفخمان  أك الكتاب معظمان 

  ذه األصكات لبياف إعجازه ككمالو ، مما يؤيد حكمة ىعالـ كاألمـ كالشعكب كالقبائؿال تحديو
، مستقرا في ىذا المصحؼ الشريؼ، ال مف اَّللٌ ، ككنو ناز كحسف نظمو كتأليفو، كسر بقائو كخمكده

                                                           
(؛ األلكسي، ركح المعاني  10، 1/9(؛ الرازم، التفسير الكبير )ج99، 98/ 1: الزمخشرم، الكشاؼ )جانظر (1)

 .(1/91(؛ البيضاكم، تفسير البيضاكم )ج1/166)ج
 .(44الشيف، ابف القيـ كحسو البالغي )ص (2)
 .(100الصغير، الصكت المغكم في القرآف ) ص (3)
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كسالمتو، بما  ، كتعيدا بحفظوزيادة في دكامو، دكف تصحيؼ أك تحريؼ، أك زيادة أك نقصاف
 .(1) چڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڱ ڱچ :تعالى أكده اَّللٌ 

أف المتتبع ألسباب النزكؿ ، كاألحداث التي رافقت قرع األسماع بيذه األصكات ،  :الثاني      
يجد اإليذاء بيا قد تقاطر سيمو بأشٌد الظركؼ قسكة عمى الرسالة اإلسالمية ، فكاف التحدم قائما 

 عمى أشٌده بمثؿ ىذه األصكات المدٌكية في اآلفاؽ.

بيا الرسالة عنفا كغطرسة ما كاف منيا في السكر المكية ، كىي الحقبة التي كاجيت ف
، فقد جاءت فيو ىذه الحركؼ ردا مفحما في التحدم الصارخ ، كالدليؿ الناصح عمى كتكذيبا

 صدؽ المعجزة.

المدنية ، فقد جاء تحديا ألىؿ الكتاب فيما نصبكه مف عداء  في السكركما كاف منيا 
نذارا لممنافقيف فيما كالمديف الج  ."ف معودكا بو محمدا كالذيديد ، كا 

  

                                                           
 [.9] الحجر:  (1)
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 المبحث األول
 األصوات المغوية تصنيف

 مقدمة:
تعد الدراسة الصكتية مف أصؿ العمكـ عند العرب؛ ألنو تتصؿ اتصاال مباشرا بتالكة 

 دينية كدنيكيةكما يتضمف مف أحكاـ  راكيبو كأساليبو كمعانيو،القرآف الكريـ كفيـ كمماتو كت
كاف القرآف الكريـ منطمقان أساسيان كمباشران لثالث مجمكعات مف الدراسات، ىي:  كلطالما

الدراسات المغكية، كالبالغية، كالقرآنية، لذلؾ فقد ظيرت بكادر الدراسات الصكتية بنسب متفاكتة 
 ثة.في كؿ مف ىذه الدراسات الثال

كلقد أسيـ عمماء القراءات القرآنية في إضافة تفصيالت صكتية، كذلؾ أثناء كصفيـ        
تالكة القرآف الكريـ، حسب القراءة المختمفة، فسجمكا خصائص صكتية تنفرد بيا التالكة القرآنية، 
ذلؾ ألف القراءات اعتمدت عمى المالحظة الذاتية، كعمى الكصؼ المكضعي، كما فعؿ أبك 

، حيف قاؿ لكاتبو: إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرؼ فأنقط نقطة فكقو إلى أعاله، ألسكد الدؤليا
ف كسرت فاجعؿ النقطة مف تحت الحرؼ ف ضممت فمي فأنقط نقطة بيف يدم الحرؼ، كا   .(1)كا 

األصكات في فكاتح السكر المبتدئة بالحركؼ المقطعة عند  تصنيؼبياف فيما نحاكؿ ك         
كالنبر كالتنغيـ  ، كالمقطع الصكتي ليذه الحركؼ،باقالني، الزمخشرم، الزركشيكؿ مف ال

 كالفصؿ كالكصؿ.
لقد نالت الدراسات الصكتية عناية فائقة مف العمماء المسمميف؛ الرتباطيا بالكتاب           

المقطعة في  محركؼلف درسكا القرآف بالتصنيؼ الصكتي الذيقد عنى عمماء اإلعجاز ف المبيف
بكر الباقالني  أبي ، أمثاؿئميا الصكتية، كدالركيبية، كبياف أسرارىا التالسكر المذككرة آنفافكاتح 
 .ىػ( 794)ت :  بدر الديف الزركشيىػ(،   538جار هللا الزمخشرم )ت :  ،ىػ( 403 )ت

 األولالمطمب 
 الصوت المغوي في فواتح السور عند الباقالني

إف الحركؼ "  الـ الذيف تحدثكا عف ىذه األصناؼ حيث قاؿ:لقد كاف في طميعة األع         
فييا بذكر الحركؼ ، كعدد السكر التي افتتح ييا كالـ العرب تسعة كعشركف حرفان التي بني عم

، كجممة ما ذكر مف ىذه )الحركؼ( في أكائؿ السكر مف حركؼ المعجـ سكرة  ثماف كعشركف

                                                           
 .(161عمـ كظائؼ األصكات )ص انظر: نكر الديف، (1)
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ذم تنقسـ إليو ىذه الحركؼ ، كالعمى غيره ككرعشر حرفا ليدؿ بالمذ، كىك أربعة نصؼ الجممة
: ىا إلى حركؼ ميمكسة كأخرل مجيكرة، فالميمكسة منيا عشرة كىي: فمف ذلؾ قسمك أقساما

    الحاء كالياء كالخاء كالكاؼ كالشيف كالثاء كالفاء كالتاء كالصاد كالسيف.

كسة ، كقد عرفنا أف نصؼ الحركؼ الميمما سكل ذلؾ مف الحركؼ فيي مجيكرةك 
، ككذلؾ نصؼ الحركؼ المجيكرة عمى الحركؼ المذككرة في أكائؿ السكرةمذككرة في جممة 

 .(1)ة كال نقصاف"السكاء ال زياد

أف نصؼ حركؼ الحمؽ )العيف كالحاء كاليمزة ": ثـ يعرض الباقالني إلى تفصيؿ آخر         
عيف كالحاء : المذككر ىكالغيف( مذككر في جممة ىذه الحركؼ، كأف النصؼ الكالياء كالخاء ك 

                                                                                                 كالياء.
                                                                                           الحركؼ التي ليست مف حركؼ الحمؽ مذككر في جممة ىذه الحركؼ. دككذلؾ نصؼ عد

الباء( كأف نصؼ الحركؼ الشديدة : )اليمزة كالقاؼ كالكاؼ كالجيـ كالتاء كالداؿ كالطاء ك     
 : الطاء كالقاؼ كالكاؼ كاليمزة. مذككر في جممة ىذه الحركؼ، كالمذككر

جممة ىذه الظاء( مذككر في كأف نصؼ الحركؼ المطبقة كىي )الطاء كالضاد كالصاد ك       
  .(2)"، كالمذككر ىك الصاد كالطاءالحركؼ

د أنو الباقالني يتضح مف كالـك        ، كيقارف ذلؾ بأعداد حركؼ السكر حركؼ المعجـ يعدًٌ
أف كيضيؼ  -كتقدـ أنيا تسع كعشركف سكرة -عددىا ثماف كعشركف  كقد ذكر أفالمفتتحة بيا 

ما ميمكسة كنصؼ ىذه ىذه الحركؼ، إما مجيكرة، ء بيف الحركؼ بتقسيميا مقسـك عمى السكا كا 
كنصؼ المجيكرة  يمكسة مذككر في جممة ىذه الحركؼ،، فنصؼ المحركؼ ىذه الفكاتح القرآنية

 مذككر أيضا دكف تزٌيد عمييا أك نقصاف منيا.
عمى نصؼ تقسيمات المقطعة اشتممت فكاتح السكر القرآنية المبدكءة بالحركؼ  أفك 

  :ىذا النحكعمى  أصناؼ الحركؼ، كىي
  

                                                           
 .(46 -44انظر: الباقالني، إعجاز القرآف )ص (1)
 .(45المرجع السابؽ )ص (2)
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كىي: األلؼ، الالـ، الميـ، الراء، العيف، الطاء، القاؼ، الباء،  ؼ الحركؼ المجيكرةنص -1
 النكف.

 الصاد، الكاؼ، الياء، السيف، الحاء.كىي:  نصؼ الحركؼ الميمكسة -2
 كىي: العيف، الحاء، الياء. نصؼ حركؼ الحمؽ -3
اء، الصاد، الياء، النكف، الكاؼ، السيف، كىي: الالـ، الميـ، الر  نصؼ حركؼ غير الحمؽ -4

 القاؼ، الطاء.
 .كىي: اليمزة، الكاؼ، الطاء، القاؼ نصؼ الحركؼ الشديدة -5
 كىي: الصاد كالطاء. نصؼ الحركؼ المطبقة -6

، كىذا التصنيؼ بعامة يمثؿ جـ العربيكجميع ىذه الحركؼ تمثؿ نصؼ حركؼ المع        
ؿ السكر ذات الحركؼ اليجائية المقٌطعة عمى أساس مخارج في حصر أكائ استقرائيان  بعدان 

 .(1)الصكت المغكم

حيث قاؿ: "ألف األلؼ  كما عٌمؿ الباقالني ظاىرة استعماؿ بعض الحركؼ دكف سكاىا،
المبدكءة بيا ىي أقصاىا مطمقان، كالالـ متكسطة، كالميـ متطرفة، ألنيا تأخذ في الشفة، فنبو 

ؼ، كبٌيف أنو إنما أتاىـ بكالـ منظكـ مما يتعارفكف مف الحركؼ بذكرىا عمى غيرىا مف الحرك 
 (2)التي تردد بيف ىذيف الطرفيف"

  

                                                           
 .(6انظر: الصغير، الصكت المغكم في القرآف )ص (1)
 .(46الباقالني، إعجاز القرآف )ص (2)
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 الثاني المطمب
 الزمخشريعند الصوت المغوي في فواتح السور 

الصكتي ما أكرده اإلماـ الزمخشرم في  بالجانبالقرآف الكريـ يكضح اىتماـ  ما كلعؿٌ         
الحركؼ المقطعة التي افتيتحت بيا بعض سكر القرآف الكريـ تجمع كؿ تفسيره "الكشاؼ " مف أف 

الظكاىر الصكتية العربية؛ بمعنى أف جميع صفات الحركؼ المعركفة قد تمثمت كميا في 
فقد جاءت ىذه الحركؼ المقطعة مفتاحا لعمـ األصكات كما يتعمؽ بو مف  الحركؼ المقطعة،
 مخارج كصفات.

إلى أىمية كركد الحركؼ في القرآف، كأنيا أدت معاني  خشرم الزمجار اَّللٌ  كقد أشار         
 عٌز سمطانو في الفكاتح مف ىذه اعمـ أنؾ إذا تأممت ما أكرده اَّللٌ "قاؿ الزمخشرم : متعددة، إذ 

األسماء كجدتيا نصؼ أسامي حركؼ المعجـ أربعة عشر سكاء ، كىي : األلؼ كالالـ كالميـ 
كعشريف ياء كالياء كالعيف كالطاء كالسيف كالحاء كالقاؼ كالنكف في تسع كالصاد كالراء كالكاؼ كال

، ثـ إذا نظرت في ىذه األربعة عشر كجدتيا مشتممة عمى سكرة عمى عدد حركؼ المعجـ
، بياف ذلؾ أف فييا مف الميمكسة نصفيا الصاد كالكاؼ كالياء كالسيف أنصاؼ أجناس الحركؼ

  عيف كالطاء كالقاؼ كالباء كالنكفكالالـ كالميـ كالراء كال كالحاء، كمف المجيكرة نصفيا األلؼ
كالميـ كالراء كمف الشديدة نصفيا األلؼ كالكاؼ كالطاء كالقاؼ، كمف الرخكة نصفيا الالـ 

كالصاد كالياء كالعيف كالسيف كالحاء كالياء كالنكف، كمف المطبقة نصفيا الصاد كالطاء، كمف 
الميـ كالراء كالكاؼ كالياء كالعيف كالسيف كالحاء كالقاؼ كالياء المنفتحة نصفيا األلؼ كالالـ ك 

ة نصفيا األلؼ كالالـ كالنكف، كمف المستعمية نصفيا القاؼ كالصاد كالطاء، كمف المنخفض
ء كالكاؼ كالياء كالياء كالعيف كالسيف كالحاء كالنكف، كمف حركؼ القمقمة نصفيا كالميـ كالرا

، رأيت الحركؼ التي ألغى اَّلٌل ذكرىا مف ىذه يت الكمـ كتراكيبياثـ إذا استقر القاؼ كالطاء، 
       ء حكمتو.  ، فسبحاف الذم دقت في كؿ شيس المعدكدة مكثكرة بالمذككر منيااألجنا

مطابؽ لمطائؼ التنزيؿ ، كىك الء كجمو ينزؿ منزلة كمو معظـ الشيكقد عممت أف 
شارة إلى ، إاأللفاظ التي منيا تراكيب كالميـرب فكأف اَّلٌل عٌز اسمو عدد عمى الع  كاختصاراتو

لزاـ الحجة إياىـ ما ذكرت مف التبكيت ليـ  .(1)"، كا 

                                                           
 .(103 -100/ 1الزمخشرم، الكشاؼ )ج (1)
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مع أف الحركؼ  الزمخشرم قد جعؿ أسامي حركؼ المعجـ ثمانية كعشريف كعميو فإف      
بناء عمى أف األلؼ اسـ يتناكؿ المدة كاليمزة كمف ثمة قيؿ  ، كذلؾتسعة كعشركف كما صرح بو

إف األلؼ إما ساكنة أك متحركة، كألؼ الكصؿ تسقط في الدرج كاأللؼ كالالـ لمتعريؼ، كقد 
، كلذلؾ لـ تذكر اليمزة في التيجي بؿ اقتصر لممتحركة عف الساكنة استحدثكا اسـ اليمزة تمييزان 

    .(1)عمى األلؼ، كما أف اليمزة كاأللؼ حرؼ كاحد عند الفقياء كحرفاف في عرؼ العامة 
 اء أ كانا حرفا أـ حرفيف فإنيما صكتاف ال شؾ في ىذا.كسك 

ما ذكره عمى ، كفصؿ كقد أفاد جار اَّلٌل الزمخشرم مما أبداه الباقالني كزاد عميو متكسعان         
كقد اتفؽ الزمخشرم مع الباقالني عمى أف الحركؼ الكاردة في فكاتح السكر قد اشتممت مجمال، 

أنو قد أضاؼ عمى الباقالني في أصناؼ الحركؼ الكاردة  نصؼ أصناؼ الحركؼ كعددىا، إال
كالمستعمية  كمما أضافو: الحركؼ الرخكة، كالمنفتحة،، في فكاتح السكرة، كقد كسعيا تفصيالن 

كقد كانت داخمة عند الباقالني في جممة حركؼ الحمؽ كغير  منخفضة، كحركؼ القمقمة،كال
 الحمؽ.

 شرم: خالزم كىذه أصناؼ الحركؼ عند       
 الحاء. الصاد، الكاؼ، الياء، السيف، الحركؼ الميمكسة: -1
 النكف.الميـ، الراء، العيف، الطاء، القاؼ، الباء،  ،األلؼ، الالـ الحركؼ المجيكرة: -2
 ، القاؼ.: األلؼ، الكاؼ، الطاءةالحركؼ الشديد -3
 ، النكف.، الحاء، الياءالالـ، الميـ، الراء، الصاد، الياء، العيف، السيف الحركؼ الرخكة: -4
 ، الطاء.الصاد الحركؼ المطبقة: -5
األلؼ، الالـ، الميـ، الراء، الكاؼ، الياء، العيف، السيف، الحاء، القاؼ  ة:الحركؼ المنفتح -6

 ، النكف.الياء
 ، الطاء.القاؼ، الصاد الحركؼ المستعمية: -7
الياء، الياء، العيف، السيف، الحاء األلؼ، الالـ، الميـ، الراء، الكاؼ،  الحركؼ المنخفضة: -8

 النكف.
 ، الطاء.القاؼ ركؼ القمقمة:ح -9
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كمف المالحظ أف الزمخشرم قد عٌد الالـ كالميـ كالعيف كالنكف مف الحركؼ الرخكة، إال 
 .(1)أنيا تصٌنؼ حديثا مف األصكات المتكسطة بيف الشدة كالرخاكة )المائعة(

أشار الزمخشرم إلى  ذا التركيب كغايتو،تطرؽ الزمخشرم إلى الحكمة مف ى كماك 
 عمى السكر كاختالؼ أعداد حركفيا الحكمة مف ذكر ىذه الحركؼ دكف غيرىا، كسبب تفريقيا

فقاؿ : "ك مما يدؿ عمى أنو تعمد بالذكر مف حركؼ المعجـ أكثرىا كقكعا في تراكيب الكمـ أف 
: فكاتح سكرة ررتيف، كىيالفكاتح مكاأللؼ كالالـ لما تكاثر كقكعيما فييا جاءتا في معظـ ىذه 

براىيـ   البقرة، كآؿ عمراف، كالركـ، كالعنكبكت، كلقماف كالسجدة، كاألعراؼ، كالرعد، كيكنس، كا 
                                                                 ، كالحجر. كىكد، كيكسؼ

 ا جاءت مفرقة عمى السكر؟ قمت لي ، كماجمعيا في أكؿ القرآف: فيال عددت بأفإف قمت
مكضع كاحد   أف المتحدم بو مؤلؼ منيا ال غير، كتجديده في غير ألف إعادة التنبيو عمى
، ككذلؾ مذىب كؿ في األسماع كالقمكب، مف أف يفرد ذكره مرة قٌر لوأكصؿ إلى الغرض، كأ

                       كتقريره.   تكرير جاء في القرآف فمطمكب بو تمكيف المكرر في النفكس

، كلـ اختمفت أعداد حركفيا ؟ قمت : ىذا عمى قمت : فيال جاءت عمى كتيرة كاحدةفإف 
، ككما أف أبنية ـ فيو عمى طرؽ شتى كمذاىب متنكعةعادة افتنانيـ في أساليب الكالـ كتصرفي

، سمؾ بيذه الفكاتح ذلؾ فيف إلى خمسة أحرؼ لـ تتجاكز ذلؾكمماتيـ عمى حرؼ كحر 
 .  (2)" سمؾالم

ذا تـ الرجكع   الحظ ما يأتي:                           أكد مف ىذه الظاىرة سيػػػ عمميا ػػػ إلى المصحؼ لمتكا 
مع في قكليـ : "فحثو شخص سكت  - إذا كانت الحركؼ الميمكسة في العربية عشرة ىي ما جي

: ) ص ؾ ىػ ركؼ كىيتاب هللا نصفيا أم خمسة ح" فإنو كرد منيا في الحركؼ المقطعة بك
 . ، فصمتءت في فكاتح السكر التالية :مريـ، يسس ح ( كجا

ذا كانت الحركؼ المجيكرة )كىي ما سكل الميمكسة ثمانية عشر حرفا، فإف القرآف الكريـ  - كا 
ؽ  ،ر، ع، ط ،لمقطعة كىي تسعة حركؼ : )أ، ؿ، ـاستعمؿ كذلؾ نصفيا تقريبا فػي الحركؼ ا

 .، القمـطو، يس، الشكرل ،الرعد كذكرت في فكاتح م، ف(

                                                           
 .(67 -64أنيس، األصكات المغكية )ص انظر: (1)
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ذا كانت الحركؼ الشديدة ثمانية ىي المجمكعة في قكليـ :"أجد قط بكت " فقد كىرىد في  - كا 
ذلؾ  أحرؼ ك القرآف الكريـ نصفييا أيضا في الحركؼ المقػطعة كىي: )أ، ؾ، ط، ؽ( أم أربعة

 . ، ؽطو ،في فكاتح العنكبكت، الشعراء، مريـ
ذا كانت الحرك  - الحركؼ ، فقد كرد منيا في ()ك ىي ما سكل الشديدة حرفان  ؼ الرخكة عشريفكا 

في فكاتح السكر  ك قد جاءت ىػ، م ( ف، ـ، ،ؿ ،ع ص، ،س المقطعة عشرة حركؼ ) ح، ر،
 .، القمـالتالية : الحجر، مريـ، النمؿ، الزخرؼ

سطة بيف الشدة متك كقد ذكر سابقا أف الالـ كالراء كالعيف كالميـ مف األصكات المائعة ال  
 كالرخاكة كال تعد مف األصكات الرخكة.

ذا كانت الحركؼ المطبقة أربعة - يا في الحركؼ ( فقد كرد منظ ،ط ،: )ص، ضكىي كا 
 . قد ذكرت في فكاتح ص كطوالمقطعة نصفيا كذلؾ، أم حرفاف: )ص، ط( ك 

ذا كانت الحركؼ ال - فقد استخدـ القرآف  ان أربعة كعشريف حرف (منفتحة ) كىي ما سكل المطبقةكا 
 ع، ؽ، ؾ، ؿ، ـ  ف ، س،، رؼ المقطعة كىي الحركؼ التالية )أ، حالكريـ نصفيا في الحرك 
 .، القمـل، الدخاف، الشكر في فكاتح كؿ مف: البقرة، مريـ ك ذكرتحرفا،  ق، م ( أم اثنا عشر

ذا كانت حركؼ االستعالء سبعة - ا في فقد كرد منيجمعت في قكليـ "خص ضغط قظ "  كا 
 فكاتح السكر التالية: ص، النمؿ، ؽ( كذكرت في ط ،الحركؼ المقطعة ثالثة أحرؼ ىي )ص

 ؽ.  
ذا كانت الحركؼ المنخفضة  - ف القرآف فإ) كىي ما سكل المستعمية ( كعددىا كاحد كعشريف كا 

أ، ؿ، ـ  حرفا ىي ) ذلؾ تقريبا في الحركؼ المقطعة أم أحد عشريا كالكريـ استعمؿ كذلؾ نصفى 
 . القمـ، كغافر، ك ـكمري ،الرعد :كجاءت ىذه الحركؼ في فكاتح ح، ف(  ،م، ع، س ،ر، ؾ، ىػ

ذا كانتك  - ىي التي جمعت في قكليـ : "قطب جد " فإف كتاب هللا  حركؼ القمقمة خمسة ا 
   ، ؽالمتاف نجدىما في فكاتح سكرتي طو،لنصؼ كذلؾ تقريبا كىما: ) ؽ، ط (عمؿ منيا ااست

ٌف صفات أصكات الحركؼ قد تغيرت؛ فحديثان أصبحت تصنؼ اليمزة كالطاء أ كمف المالحظ
  (1)كالقاؼ ضمف األصكات الميمكسة بعد أف كانت تصنؼ قديمان ضمف األصكات المجيكرة

 كمف ثمة يصبح عدد الحركؼ الميمكسة ثالثة عشر حرفان.

                                                           
 .(61انظر: عبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكم )ص (1)
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يصنؼ ككذلؾ صكت الضاد كاف يصنؼ قديمان ضمف األصكات الرخكة، كلكنو حديثان 
 .(1)، كبالتالي يظؿ عدد الحركؼ الشديدة ثمانية حركؼاألصكات الشديدة بدالن مف الجيـ ضمف

كالسر في تغير صفة الحرفيف: اليمزة ك القاؼ مف الجير إلى اليمس، ىك اختالؼ معيار 
 .مس كالجير بيف القدماء كالمحدثيفالي

ض اليكاء في المكضع الذم فمعيار الجير عند القدماء ىك: قكة ضغط اليكاء، كاعترا  
 يمكف أف يكصؼ الصكت فيو بأنو ميمكس أك مجيكر .

كمعيار اليمس عندىـ ىك: ضعؼ ضغط اليكاء كعدـ اعتراض طريؽ اليكاء في 
 . (2)المكضع الذم يمكف أف يكصؼ الصكت فيو بأٌنو ميمكس أك مجيكر

الة التي يككف عمييا أما معيار الجير عند المحدثيف فيك: ذبذبة األكتار الصكتية. كالح
ال تمٌكنيما مف الذبذبة؛ لذلؾ نفكا عنيما  –عند النطؽ بكؿ مف اليمزة كالقاؼ–الكتراف الصكتياف 

 . (3)صفة الجير

أما عف الطاء كالضاد فيقكؿ سيبكيو :" لكال اإلطباؽ لصارت الطاء داالن كالصاد سينان 
 (4)ف مكضعيا غيرىا "كالظاء ذاالن، كلخرجت الضاد مف الكالـ ألنو ليس شيء م

 (5)كيضيؼ ابف جني : "... فتزكؿ الضاد إذا عدمت اإلطباؽ البتة"

أٌما المحدثكف فإنيـ يجعمكف المقابؿ المنفتح لصكت الطاء ىك صكت التاء، كيتفقكف مع 
كلكنيـ يجعمكف لصكت الضاد  ،لمنفتح لكؿ مف صكتي الصاد كالظاءسيبكيو في كضع المقابؿ ا

 ىك صكت الداؿ الذم جعمو سيبكيو مقابالن منفتحان لصكت الطاء .مقابالن منفتحان 

كبالتالي فإف صكت الطاء التي يعنييا سيبكيو كينعتيا بالجير ليست ىي الطاء التي   
ألف سيبكيو يضع ليا مقابالن ىك صكت الداؿ كىك مجيكر  (6)يعنييا المحدثكف كينعتكنيا باليمس

 ة .لذلؾ كصؼ الطاء بأٌنيا مجيكر  شديد؛
                                                           

 .(61انظر: عبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة )ص (1)
 .( 67انظر: األصيبعي، الدراسات الصكتية عند عمماء العربية )ص  (2)
 .(68، 67انظر: المرجع السابؽ )ص  (3)
 .(436/ 4سيبكيو، الكتاب ) ج  (4)
 .(61/ 1ابف جني، سر صناعة اإلعراب  ) ج (5)
 .(69انظر: األصيبعي: الدراسات الصكتية عند عمماء العربية ) ص (6)
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؛ لذلؾ كصفكا التاء كىك ميمكس شديد الن ىك صكتأما المحدثكف فيضعكف ليا مقاب  
 مكسة .الطاء بأنيا مي

ٌنما  كالمحدثكف يضعكف صكت الداؿ مقابالن لمضاد التي لـ يضع ليا سيبكيو مقابالن، كا 
كضع صكت الداؿ مقابالن لصكت الطاء؛ كمعنى ىذا أف صكت الطاء عند سيبكيو ىك صكت 

 .(1)اد عند المحدثيفالض
 الضاد القديمة فقد ضاع كاندثر .أما صكت 

 .(2)نسمعيا في بعض الميجات الحديثة "ال نزاؿ المجيكرة فإننا " كأما صكت الطاء القديمة

كيؤيد ىذا ما نسمعو مف نطؽ أىؿ اليمف كبعض البدك لمطاء في كممة مثؿ )مطر 
 .(3)كأمطار( كأنما ىي )مضر، أمضار(

  

                                                           
 .(69انظر: األصيبعي: الدراسات الصكتية عند عمماء العربية )ص (1)
 .(63ربية  )ص أنيس، األصكات الع (2)
 .(63انظر: أنيس، األصكات المغكية )ص (3)



87 

 لثالثا المطمب
 الصوت المغوي في فواتح السور عند الزركشي

  السكر لمحركؼ المقطعة في فكاتح ىذه عند الصكت المغكم كقؼ بدر الديف الزركشي       
كأكد في تنبيياتو الصكتية عمى العمؽ الصكتي لدل عمماء العربية في إبراز حقيقة الصكت 

 .(1)حركؼ اليجائية المقطعةالمغكم فيما اتسمت بو فكاتح السكر القرآنية ذات ال
 الصكتية  كما يأتي: كاالىتماماتكقد ظيرت  ىذه التنبييات 

 أوال: تعميالتو:
أللؼ إذا بدئ بيا ذلؾ أف اأحرؼ ففيو سر، ك " فأما ما ابتدلء بثالثة ذلؾ قكلو: كمثاؿ

   أكال كانت ىمزة، كىي أكؿ المخارج مف أقصى الصدر، كالالـ مف كسط مخارج الحركؼ 
    ، كمخرجيا مف الفـ. أشد الحركؼ اعتمادا عمى المساف، كالميـ آخر الحركؼ يكى

في ، كترتبت  حركؼ أعني الحمؽ كالمساف كالشفتيكىذه الثالثة ىي أصؿ مخارج ال
، التي يتفرع ذه الحركؼ تعتمد المخارج الثالثة، إلى النياية، فيالتنزيؿ مف البداية إلى الكسط

، مع ، عمييا مدار الحمؽ أجمعيفير منيا تسعة كعشركف حرفان ، ليصمنيا ستة عشر مخرجا
، فاشتممت ىذه األحرؼ لمبداية، كالالـ لمتكسط، كالميـ لمنياية كىك أف األلؼ عجيبان  تضمنيا سران 

  .(2)الثالثة عمى البداية كالنياية كالكاسطة بينيما" 

ف كسط المخارج كذلؾ أف األلؼ مف أكؿ مخارج الحركؼ )جكفي أك حمقي( ك الالـ م
 كالميـ مف آخر المخارج ) شفكم ( . (3))ذكلقي ( أك ) لثكم، كفؽ التصنيؼ الحديث (

  فاشتممت ىذه األحرؼ الثالثة عمى البداية كالنياية كالكاسطة بينيما. 

 ة عمى مبدأ الخمؽ كنيايتو كتكسطوككؿ سكرة استفتحت بيذه األحرؼ )الـ( فيي مشتمم"    
عالـ كغايتو، كعمى التكسط بيف البداية مف الشرائع كاألكامر، فتأمؿ ذلؾ في مشتممة عمى خمؽ ال

                                                           
 .(93انظر: الصغير، الصكت المغكم في القرآف )ص (1)
 .(1/168الزركشي، البرىاف )ج (2)
 .(61انظر: عبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة ) ص (3)
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رت األلؼ كالالـ في الفكاتح دكف غيرىا ثي كى  البقرة كآؿ عمراف، كتنزيؿ السجدة، كسكرة الركـ كأيضان 
 .                                            (1)"مف الفكاتح لكثرتيا في الكالـ

لؾ األصكات كما ىك شأف طمؽ لفظ الحركؼ كيريد بذالزركشي ي كمف المالحظ أف
  ، فيطمقكف اسـ أحدىما عمى اآلخردقدماء العرب كانكا ينظركف الحرؼ كالصكت بمنظار كاح

رادة ا  لصكت.ال سيما في إطالؽ الحرؼ كا 

  الصوتية:                     ثانيا: تعقيباتو ومصطمحاتو
ي )طس( كمجانستو لمياء في )طو( الطاء لمسيف ف تعقب الزركشي مالئمة صكتفقد 

ف الطاء بالسيف ك تأمؿ اقترا" :المجانسة صكتيا عمى القرآف فيقكؿكىك يعمـ ىذه المالئمة كتمؾ 
خمس صفات لـ يجمعيا غيرىا كىي  ، فإف الطاء جمعت مف صفات الحركؼكالياء في القرآف

  كالسيف: ميمكس، رخك، مستفؿ، صفير الجير، كالشدة، كاالستعالء، كاإلطباؽ، كاإلصمات، 
، فذكر الحرفيف المذيف جمعا ف أف يجمع إلى الطاء حرؼ يقابميا، كالسيف كالياء، فال يمكتحمنف

 . (2)"صفات الحركؼ

التعقب خالص الصكتية في االستقراء كاالستنتاج معان، فإف ما ذكره اىتماـ صكتي  كىذا
ف ما عدده مف المصطمحات: الج ليس   صمات، الشدة، االستعالء، اإلطباؽ، اإليرغير، كا 

ف سبؽ  الميمكس، الرخك، المستفؿ، الصفير، المنفتح، مصطمحات صكتية في الصميـ، كىك كا 
 .عمى فكاتح السكر بط، إال أنو طبقيا تنظيران صكتيان إلى التسمية كسبؽ إلى الض

لسػػػػػكرة ك تأمػػػػؿ السػػػػكرة التػػػػػي اجتمعػػػػت عمػػػػى الحػػػػركؼ المفػػػػػردة : كيػػػػؼ تجػػػػد اكيقػػػػكؿ: 
سػػػػػكرة مبنيػػػػػة فػػػػػإف ال (3)  چٻ  ٻ  ٻٱچمػػػػػف ذلػػػػػؾ ة عمػػػػػى كممػػػػػة ذلػػػػػؾ الحػػػػػرؼ ، فمبنيػػػػػ

 .(4)  چٻ  ٻچ مف ذكر القرآفعمى الكممات القافية، 
 .(6) چٱ  ٻ  ٻ  چ،(5)  چېئۈئ  ۈئ  ېئچ  كمف ذكر الخمؽ

                                                           
 .(168/ 1الزركشي، البرىاف )ج (1)
 .(1/169الزركشي، البرىاف )ج (2)
 .[1] ؽ: (3)
 .(1/169انظر: الزركشي، البرىاف )ج (4)
 [.15] ؽ: (5)
 [.16] ؽ: (6)
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 (3)چى ې ې ېچ،(2)  چڱ ڱچ،(1)  چڤ ڤ ڤ ڤچكتكرار القكؿ كمراجعتو مرارا 

 .(5) چ  ېئ  ېئ  ىئ چ،(4)  چ  وئ  وئ  ۇئچ 
 (7)  چ  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳچ ،(6) چ ڀ  ڀ  ڀچ كالقرب مف ابف آدـ

 (8)  چٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ  چ  كقكؿ العتيد مقي الممكيفكت
 (9) چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ  كذكر الرقيب،

 (10) چ ڎ  ڎ             ڈ    ڈ  ژ  ژچ  كذكر السائؽ
 (11)  چڱ ڱچ القريف ذكرك 

  (12)  چ  ڻ  ڻ    ڻچ كاإللقاء في جينـ 
 (13)  چ ى  ائ   ائ      ەئچ  كالتقدـ بالكعد
 (14)  چ    حئ   مئ  ىئ  يئ  جبچ  كذكر المتقيف
 (15) چ ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹچ  كذكر القمب

 (16) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ چ  كالتنقيب في البالدالقركف  ذكرك 

                                                           
 [.18] ؽ: (1)
 [.27، 23] ؽ:  (2)
 [.28] ؽ: (3)
 [.29] ؽ: (4)
 [.30] ؽ: (5)
 [.16] ؽ: (6)
 [.41] ؽ: (7)
 [.17] ؽ: (8)
 [.18] ؽ: (9)
 [.21] ؽ: (10)
 [.27، 23] ؽ: (11)
 [.24] ؽ: (12)
 [.28] ؽ: (13)
 [.31] ؽ: (14)
 [.37] ؽ: (15)
 [.37، 36] ؽ: (16)
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 (1)  چ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  تشقؽ األرضك 
لقاء الركاسي فييا  (2) چڑ  ک  ک  ک  کچ كا 

 (3) چ  ﮲ھ  ھ  ھ  ھ  ےۓ  ۓچ  كالرزؽ كبسكؽ النخؿ
 (4) چ  ەئائ  ەئ ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  چ  كذكر القكـ

 .(6)كغير ذلؾ (5)  چوئ  وئ      ۇئ    ۇئ  ۆئ   چالكعيد  كخكؼ
 .مف األصكاتكمما يالحظ سيطرة صكت القاؼ عمى غيره 

مف الشدة كالجير كالقمقمة   كما جاءت كؿ معاني السكرة مناسب لما في حرؼ القاؼ
  .(7)كاالنفتاح

 مع مالحظة أف صفة الجير ىي كفؽ تصنيؼ القدماء .
 أما حديثان فالقاؼ ييصنؼ بأنو ميمكس كما ذكر فيما سبؽ.

 .(8)ما تضمنت مف األلفاظ النكنية( فإٌف فكاصميا كميا عمى ىذا الكزف مع ف كالقمـككذلؾ سكرة)
تأمؿ سكرة )ص( كما اشتممت عميو مف الخصكمات المتعددة: فأكليا خصكمة : الزركشي يقكؿك 

 ( . 5 – 2عميو كسمـ )اآليات :  الكفار مع النبي صمى هللا
ـ:  ـ الخصميف عند داككد عميو السال ـ اختصا ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ چ  چث

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ    گ      گ     ڎڌ  ڌ  ڎ  ڍڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

  (9) چگ 
 (10) چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ چثـ تخاصـ أىؿ النار 

                                                           
 [.44] ؽ: (1)
 [.17] ؽ: (2)
 [.11، 10] ؽ:  (3)
 [.14، 12] ؽ: (4)
 [.14] ؽ: (5)
 .( 1/169انظر: الزركشي، البرىاف)ج (6)
 .(1/169انظر: المرجع السابؽ )ج (7)
 .(1/169انظر: المرجع نفسو )ج (8)
 [.24] ص: (9)
 [.64، 59] ص: (10)
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  (1) چ  ڈ  ڈ         ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک       ک      کچ  ثـ اختصاـ المأل األعمى

ے چاعتراضػػػػػػػػػػػػػو عمػػػػػػػػػػػػػى أمػػػػػػػػػػػػػر ربػػػػػػػػػػػػػو بالسػػػػػػػػػػػػػجكد آلدـ ثػػػػػػػػػػػػػـ تخاصػػػػػػػػػػػػػـ إبمػػػػػػػػػػػػػيس ك 

ڭ ڭ مفػػػػػػػو ليغػػػػػػػكين   ثػػػػػػػـ اختصػػػػػػػامو ،(2) چۓۓ  ﮲  يـ ثانيػػػػػػػا فػػػػػػػي شػػػػػػػأف بنيػػػػػػػو كحى
مج  جح   مح  جخ  مخ  جس  حس  چأجمعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف إال أىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ اإلخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالص مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنيـ 

 .(3) چ خس
 . (4)غير حرفيا" "فميتأمؿ المبيب الفطف، ىؿ يميؽ بيذه السكرة غير )ص(، كبسكرة )ؽ(

كمف المالحظ أف الزركشي قد أشار إلى خصكصية لمداللة الصكتية في سكرة )ص( 
، بما ، كالمحاكمات الشديدة الكقعازلةذا الحرؼ كصكتيتو عمى أصداء الخصكمات النل بانة بي

 .(5)، كصداىا الكاقع عمى األذفيتناسب كاصطكاؾ الصاد في الجمجمة

 كثر مف مئتي كممة كقع فييا )الر(فيناؾ أ ككذلؾ سكرة )يكنس( كىي مفتتحة بػ )الر(     
ر   ،الخير ،الشر ،ألنيارا ،النار ،النيار ،لقمرا ،األمر ،العرش، األرض ،مثؿ: )الكافركف الض 

الصدكر  ،القرآف، األبصار ف،الشاكري، البحر ر،الب ،المنظريف ،المجرمكف، القركف ،لممسرفيف
مع مالحظة  (6)… (الرحيـ  ،الغفكر ،منتظريفال، النذر ف،الخاسري ،الممتريف ،السحرة ،البشرل

 ت.أف ىناؾ مف الكممات ما تكرر عدة مرا
مجان سكاء أكاف ناقالن ليا، أـ مجمعان لشتاتيا، أـ مبر  ،جد الزركشي في تنبيياتو الصكتيةكىكذا ن"

، يؤكد العمؽ الصكتي لدل عمماء العربية في إبراز حقيقة الصكت لخططيا، أـ مبتدعان لبعضيا
 (7)"المغكم فيما اتسمت بو فكاتح السكر القرآنية ذات الحركؼ اليجائية المقٌطعة

  

                                                           
 [.69] ص:  (1)
 [.78، 73ص: ] (2)
 [.83، 79] ص: (3)
 .(3/174ابف القيـ الجكزية، بدائع الفكائد )ج (4)
 .(92انظر: الصغير، الصكت المغكم في القرآف )ص (5)
 .( 272/ 1انظر: الزركشي، البرىاف )ج (6)
 .(93الصغير، الصكت المغكم في القرآف )ص (7)
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 ثانيالــــ حثـبـالم
 ةـعـطـقـــروف المــي الحــة فـيـوتـــاطع الصــــمقـــال

 مقدمة:
يبدأ الدرس المغكم الحديث بدراسة األصكات في جانبيا الفكنتيكي الذم يتناكؿ دراسة          

  ريقة النطؽ دكف النظر إلى المعنىالظكاىر الصكتية، كالصكت في المغة كآلتو المصكتة كط
لى في السمسمة الكالمية، ثـ ينتقؿ إلى دراسة األصكات في جانبيا الفكنكلكجي كظيفة الكالـ  كا 

الذم ييتـ بدراسة كظائؼ األصكات كدكرىا فيتغير المعنى صرفيان كنحكيان دالليان كذلؾ بدراسة 
الكحدات الصكتية كالمقطع كالنبر كالتنغيـ ثـ يكظؼ ىذا في الدرس الصرفي ثـ ينتقؿ إلى 

    .(1)النحكم، ثـ إلى المعجـ، ثـ األسمكب الدرس

تعد أكؿ خطكة في أية كقد أكضحت الدراسات المسانية الحديثة أف دراسة األصكات 
كبالنظر إلى أىمية  .(2)دراسة لغكية؛ ألنيا تتناكؿ الصكت باعتباره المادة الخاـ لمكالـ اإلنساني

 الدراسات الصكتية كالصرفية كالنحكيةالمقطع في الدرس الصكتي، ككنو يمٌثؿ األساس لكؿ مف 
م يميز بيف الكممة العربية مف غيرىا، إضافة إلى دراسة كالداللية، كما يمٌثؿ الميزاف الذ

الفكنيمات فكؽ التركيبية ؾ )النبر، كالتنغيـ، كالكقؼ، كالفاصمة( مرتبطة بالمقاطع الصكتية كال 
                                  .يمكف أف تدرس بدكف االعتماد عمى المقاطع الصكتية

ذلؾ فقد اختمفت آراء العمماء حكؿ أىمية المقطع كجدكاه في الدراسات الصكتية، رغـ ك 
      .                                                                                 (3)بيف مؤيد كمعارض كؿ نظر إليو حسب كجية نظره فقد انقسـ العمماء

 أىمية المقطع في الدراسة الصوتية:
 :(4)إف لدراسة المقطع الصكتي أىمية كبيرة كذلؾ يرجع لألسباب اآلتية

المقطع ىك مف يخرج الفكنيـ إلى الحياة، فالمتكممكف ال يستطيعكف نطؽ أصكات  .1
نما ينطقكف األصكات في شكؿ تجمعات ىي المقاطع.  الفكنيمات كاممة، كا 

                                                           
 .(14يا اإلعالؿ في العربية، )صانظر: عبد المقصكد، دكر عمـ األصكات في تناكؿ قضا (1)
 .(93انظر: دايفيد، التعريؼ بعمـ المغة )ص (2)
 .(280، 279انظر: عمر، دراسة الصكت المغكم ) ص  (3)
 .(282، 281انظر: عمر، دراسة الصكت المغكم ) ص (4)
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ان في اتخاذ قرار بالنسبة ألفضؿ تحميؿ لصكت أك مجمكعة يساعد المقطع كثير  .2
 صكتية تعد منـ الناحية الصكتية غامضة.

يعد مجاؿ العمؿ بالنسبة لمطرؽ الثالثة األكثر أىمية التي تعدؿ أصكات الكممات  .3
 )كممة أك جممة(.           كىي: النبر

 اإلطالة ذات المعنى.      
 صعكد كىبكط درجة الصكت.

راسة المقطع الصكتي بالغة األىمية في ميداف الدرس العركضي لمشعر أصبحت د .4
 فكثير مف المقاييس العركضية في المغات تقكـ عمى أساس المقطع.

تشكؿ درجة في السمـ اليرمي لمكحدات الصكتية، فالكحدة الصغرل ىي الفكنيـ، ثـ  .5
 يأتي المقطع، ثـ مجمكعة النغـ، ثـ مجمكعة التنغيـ.

 بر كحدة ميمة في شرح كيفية تجمع الفكنيمات في المغة.يعد المقطع أك .6
الكتساب  ان أساسي لمتقسيـ المقطعي أىمية في اكتساب المغة كتعمميا فيك يعد عامالن  .7

طريقة النطؽ المطابقة لنطؽ أصحاب المغة، فأحسف طريقة لمتعكد عمى النطؽ 
ة الكممات الصحيح لمنغمات الصكتية في لغة أجنبية ىي نطؽ الكممات أك مجمكع

 .مقطعان  ببطء مقطعان 

 فكرة المقطع:
ال يجد لمكالـ العربي تقطيعان إال تقطيع الشعر إلى  إف الدارس لمتراث المغكم العربي        

تفعيالت كالتي تتألؼ مف أسباب كأكتاد، كىي قريبة الصمة بالنظاـ المقطعي الصكتي في الدرس 
ـ العركضية عمى اعتبار المقاطع العركضية المغكم الحديث، فقد بنى العركضيكف مقاييسي

قاعي خفقات صدرية أك كحدات إيقاعية أك أشياء ليا ىذه الطبيعة، ككصفكا النظاـ اإلي
)حركة( ك )سككف(، كدلكا عمى الحركة بشرطة كعمى السككف  فالعركضي باستخداـ االصطالحي

 .(1)بدائرة

، كاف ال بد مف إلقاء الضكء ث عف المقاطع الصكتية في الحركؼ المقطعةيحدقبؿ الك 
معرفة ما ىك  مف حيث: كذلؾ عمى بعض القضايا كالجكانب التي تتناكؿ المقطع الصكتي

  ئص النظاـ المقطعي العربي كسماتوكخصاكأىمية المقطع، المقطع كما ىي حدكده كأنكاعو، 
 اف في الدراسات الصكتية القديمة؟            كىؿ كاف لممقطع مك

                                                           
 .(171انظر: حساف، مناىج البحث في المغة )ص (1)
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 واصطالحًا: المقطع لغةً 
 لغًة:المقطع: 
ر ة كما  " كمقطع كؿ شيء كمنقطعو: آخره حيث ينقطع كمقاطع الرماؿ كاألكدية        كالحى

أشبييا. كمقاطيع االكدية: مآخيرىا. كمنقىطىع كؿ شيء: حيث ينتيي إليو طرفو...كالمقطع اآلخر 
فيو النير مف المعابر. كالخاتمة...كالمقطع: غاية ما قطع...كالمقطع: المكضع الذم يقطع 

  .(1)كمقاطع القرآف: مكاضع الكقكؼ"

كفي القامكس المحيط " المقطع... منو ما يقطع فيو النير كتقطيع الرجؿ قده كقامتو 
 . (2)كفي الشعر كزنو بأجزاء العركض"

كفي مختار الصحاح "...ما ييقطع بو الشيء كالقطيع الطائفة مف البقر أك الغنـ كالجمع 
أقطاع كقطعاف، كالقطيعة اليجراف كالقيطاعة بالضـ ما سقط عف القطع كمنقطع كؿ أقاطيع ك 

شيء بفتح الطاء حيث ينتيي إليو طرفو نحك منقطع الكادم كالرمؿ كالطريؽ...كقطع الشيء 
 .(3)فتقطع شدد لمكثرة كتقطع أمرىـ بينيـ أم تقسمكه كتقطيع الشعر كزنو بأجزاء العركض"

المجاز المقطعات مف الشعر قصاره كأراجيزه سميت األراجيز " كمف :كفي تاج العركس
بفتح الطاء حيث ينتيي إليو طرفو كمنو مقطعات لقصرىا ككذلؾ مف المجاز منقطع الشيء 

كقطع دابرىـ أم استؤصمكا مف آخرىـ كشراب لذيذ المقطع أم اآلخر كىك الخاتمة كىك 
                                                                                                     (4)مجاز"

كجاء في المعجـ الكسيط: "المقطع مف كؿ شيء آخره حيث ينقطع كينتيي كمقاطع 
 الرماؿ كاألكدية كالمزارع كنحكىا.   

   .(5)كالمقطع مف النير المكضع الذم يعبر فيو كمقطع الحؽ ما يقطع بو الباطؿ"
أف المقطع في معناه يدؿ عمى االنتياء أك آخر شيء، أك التقسيـ  كمما تقدـ يالحظ

 ؿ كالتفريؽ.كالتجزلء، أك التحمي

                                                           
 .(418/ 7ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)
 .(973/ 1الفيركز أبادم، القامكس المحيط )ج (2)
 .(1/256الرازم، مختار الصحاح )ج (3)
 .(42/ 22الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس )ج (4)
 .(746مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط )ص (5)
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 المقطع في الدراسات العربية القديمة:
 كرد مصطمح المقطع في التراث العربي بمعافو مختمفة، كسيتـ اإلشارة إلى اثنيف منيا كىما:

"كؿ حرؼ غير مصكت أتبع  بير(:مكسيقى الك، كيقكؿ في كتابو )ال(1)لمفارابي المعنى األكؿ:
بمصكت قصير بو، فإنو يسمى المقطع القصير، كالعرب يسمكنو الحرؼ المتحرؾ مف قبؿ أنيـ 

 يسمكف المصكتات القصيرة حركات.   
. كيتضح (2)ككؿ حرؼ غير مصكت قرف بو مصكت طكيؿ فإنا نسميو المقطع الطكيؿ"

فيك يرل أف المقطع ، بصكرة تشبو تصكر المحدثيف طعمما تقدـ أف الفارابي أدرؾ فكرة المق
 عبارة عف تتابعات مف الصكامت كالصكائت.   

كما أدرؾ خكاص المقطع مف حيث الطكؿ كالقصر كىك ما تكصؿ إليو العمماء 
                                                                                        المحدثكف. 

بمثاليف )المقطع القصير كالمقطع الطكيؿ( ال يعني أشار كماؿ بشر إلى أف اكتفاء الفارابي كقد 
         عدـ إدراكو بقية األنماط المقطعية لمغة العربية . 

      إنما أكردىا عمى ضرب مف التمثيؿ لكيفيات تركيب المقاطع كبنائيا. 
رة اختالؼ المقاطع باختالؼ كالنعت ب: )القصير كالطكيؿ( دليؿ عمى استيعابو فك

 . (3)مككناتيا
المعنى الثاني: البف جني، فقد ذكر ابف جني كممة المقطع عند حديثو عف مخارج الحركؼ فقاؿ 
"اعمـ أف الصكت عرض يخرج مع النفس مستطيال متصال حتى يعرض لو في الحمؽ كالفـ 

     كالشفتيف مقاطع تثنية عف امتداده كاستطالتو.
          . (4)كتختمؼ الحركؼ بحسب اختالؼ مقاطعيا"ع أينما عرض لو حرفا. فيسمى المقط

أيضا كممة المقاطع في قكلو: "أال ترل أف العناية في الشعر إنما ىي بالقكافي ألنيا  كما ذكر
          . (5)المقاطع، كفي السجع كمثؿ ذلؾ..."

                                                           
ريبان مف سنة خمسيف الفارابي: ىك إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي أبك إبراىيـ، صاحب )ديكاف األدب(، مات ق (1)

 .(1/43)السيكطي، بغية الكعاة )ج .كثالثمائة ىجرية، كقيؿ في حدكد السبعيف مف عمره
 (1072الفارابي، المكسيقى الكبير )ص (2)
 .(508انظر: بشر، عمـ األصكات )ص (3)
  .(1/19ابف جني، سر صناعة اإلعراب )ج (4)
 .(86/ 1ابف جني، الخصائص )ج (5)



96 

كمقاطع بمفيكـ غير الذم كبناءن عمى ما تقدـ يتبيف أف ابف جني استعمؿ كممة مقطع 
          يعرفو كيفيمو العمماء المحدثكف. 

ىك المكاف الذم يقطع فيو اليكاء عند خركجو مف  -في النص األكؿ –فالمقطع عنده 
كىذا المفيكـ مماثؿ لممفيكـ المغكم الذم ينص عمى أف  ،يف كمركره بالحمؽ كالفـ كالشفتيفالرئت

 النير مف المعابر.      المقطع ىك المكضع الذم يقطع فيو

            كفي النص الثاني جاء مفيكـ المقطع بمعنى اآلخر: مقطع كؿ شيء آخره. 
 فمقطع الشعر القكافي، كمقطع النثر السجع. 

 فالمفيكماف إذف بعيداف عف المفيـك الحديث لكممة المقطع.

ف لو مكاف بارز كخالصة القكؿ: المقطع في الدراسات العربية القديمة كمصطمح لـ يك
ككاضح المعالـ، فقد أشار إليو الفارابي كاكتفى بالتمثيؿ لو دكف محاكلة تعريفو أك كضع حدكد 

                                                                                                لو. 
                                      . ذا المصطمحاير لممفيـك الحديث ليكابف جني تحدث عف المقطع بمفيـك مغ

 :في الدراسات الحديثة مفيوم المقطع
 لؾ يرجع إلى اختالؼ كجيات نظرىـلـ يتفؽ عمماء المغة عمى تعريؼ كاحد لممقطع؛ كذ       

فكٌؿ لغة ليا نظاميا المقطعي الذم بينيت عميو، ليذا نجد عمماء األصكات يعٌرفكف المقطع كؿ 
 :(1)رئيسيف ؤكد العمماء سار في اتجاىيفب ما يتناسب كطبيعة لغتو، فتعريؼ المقطع كما يبحس
كىك االتجاه الذم يعنى بدراسة اصكات المغة  )الصكتي(  االتجاه االكؿ ىك االتجاه الفكنيتيكي 

 كىك )كظيفي( ية كاالتجاه اآلخر ىك االتجاه الفكنكلكجييف كيفية نطقيا كطبيعتيا الفيزيائكيب
االتجاه الذم يعنى بدراسة القكانيف الصكتية كالتعرؼ عمى مدل تأثر االصكات بعضيا ببعض 

            . عند تركيبيا
         : االتجاه الفونيتيكيأواًل: 

كىي المرحمة التي تتكسط بيف المتكمـ  ((2))الفيزيقي أك األككستيكيحسب تعبير بعض الدارسيف 
                                                                                           كالسامع.

                                                           
 .(286 -284دراسة الصكت المغكم )صانظر: عمر،  (1)
 .(199(؛ الحمد، المدخؿ إلى عمـ األصكات )ص19انظر: عمر، دراسة الصكت المغكم )ص (2)



97 

تعددت تعريفات العمماء كمنطمقاتيـ لتحديد ماىية المقطع في إطار ىذا االتجاه حيث يرل 
  أف:  بعضيـ

بغض  –المقطع ىك تتابع مف األصكات الكالمية لو حد أعمى أك قمة أسماع طبيعية 
اإلسماع.                                  ع بيف حديف أدنييف مف تق -األخرل مثؿ النبر كالتنغيـالنظر عف العكامؿ 

المقطع بذلؾ لو حد أعمى أك قمة إسماع طبيعية، كقد الحظ  المحدثكف "أنو في حالة تسجيؿ 
الذبذبات الصكتية لجممة مف الجمؿ فكؽ لكح حساس يظير أثر ىذه الذبذبات في شكؿ خط 

            كيتككف ىذا الخط مف قمـ ككدياف. متمكج

كتمؾ القمـ ىي أعمى ما يصؿ إليو الصكت مف الكضكح السمعي، كالكدياف ىي أقؿ ما 
            .يصؿ إليو ىذا الصكت مف الكضكح 

     . (1)كأصكات الميف تحتؿ في معظـ األحياف تمؾ القمـ تاركة الكدياف لألصكات الساكنة"
ره أف المحدثيف "قد الحظكا أف الالـ كالنكف كالميـ أصكات عالية النسبة كمف الجدير ذك

في الكضكح السمعي، كتكاد تشبو أصكات الميف في ىذه الصفة، مما جعميـ يسمكنيا أشباه 
      (2)أصكات الميف"

    .(3)كقكليـ أيضا: "أصغر كحدة في تركيب الكممة"
             .(4)ضة صدرية كاحدة: قمة إسماع أك بركز"أك " كحدة مف عنصر أك أكثر يكجد خالليا نب

                  :(5)كمف المغكييف مف ركز أكثر عمى الناحية الفسيكلكجية فعٌرؼ المقطع عمى أنو
"كحدة منفردة لتحرؾ ىكاء الرئتيف ال تتضمف أكثر مف قمة كالمية"            "نبضة صدرية" ك

 جياز العضمي النطقي" أك "نفخة ىكاء مف الصدر".في ال أك "قمة تمكج مستمر مف التكتر
كالفكنكلكجيا ىي األدؽ كاألقرب مناالن إلى تعريؼ  )الكظيفي( ثانيًا: االتجاه الفونولوجي:

 .         (6)المقطع

                                                           
 .(161أنيس، األصكات المغكية )ص  (1)
 .(161المرجع السابؽ )ص  (2)
 .(285عمر: دراسة الصكت المغكم )ص (3)
 .(285المرجع السابؽ )ص  (4)
 .(285المرجع نفسو )ص (5)
 .(505انظر: بشر، عمـ االصكات ) ص (6)



98 

كأصحاب ىذا االتجاه يعرفكف المقطع بأنو تتابع صكتي مف )الصكامت كالحركات( 
      ة المقطع، يحكطيا بعض الصكامت. كيتككف عادة مف حركة تعتبر نكا 

          كلكؿ لغة قكاعدىا الخاصة بتجميع الكحدات الصكتية في مقاطع. 
ـٌ فإف تعريؼ المقطع باالستناد إلى الناحية الكظيفية لو سكؼ يختمؼ باختالؼ المغات كمف ث
(1) . 

   كمما قيؿ في تعريؼ المقطع مف أصحاب ىذا االتجاه: 
       . كف أف تحمؿ درجة كاحدة مف النبر كما في االنجميزيةالكحدة التي يم

عرفو دم سكسير بأنو الكحدة األساسية التي يؤدم الفكنيـ كظيفة داخميا، كعمـ بعضيـ 
   مفيـك الفكنيـ في التعريؼ ليشمؿ الفكنيمات التركيبية كفكؽ التركيبية. 

كاكف بأعداد معينة مع سككاحد فقط، إما كحده أك  كحدة تحتكم عمى صكت عمة كاحد
   كبنظاـ معيف. 

                               كحاكؿ عدد مف األصكاتييف العرب المحدثيف تعريؼ المقطع مف ىذه الناحية. 
فيعٌرفو كماؿ بشر بأنو: "يمكف القكؿ بشيء مف التجكز، إف المقطع مف حيث بنائو المثالي أك 

ف كانت ىناؾ كممات تتككف مف مقطع كاحد النمكذجي أكبر مف الصكت كأصغر مف ال كممة، كا 
 الميـ أك كسرىا .          مثؿ: )مٍف( بفتح 

    كالكممات  التي تتككف مف مقطع كاحد تسمى )أحادية المقطع(. 
      ". (2)في حيف التي تتشكؿ مف أكثر مف مقطع يطمؽ عمييا )متعددة المقاطع(

يرات عف نسؽ منظـ مف الجزئيات التحميمية، أك كعٌرفو تماـ حساف بأنو: "المقاطع تعب
      . (3)خفقات صدرية في أثناء الكالـ أك كحدات تركيبية، أك أشكاؿ ككميات معينة"

مف : "يشير المقطع إلى مجمكعة مف التتابعات المختمفة كعٌرفو عاطؼ مدككر
 ت كمجمكعة مكحدةالصكامت كالصكائت، مع مالمح أخرل مثؿ النبر كالتنغيـ، تيتـ بيا المغا

عٌرفو رمضاف عبد التكاب: "المقطع الصكتي ىك كمية مف األصكات تحتكم عمى ك . "(4)لمتحميؿ
حركة كاحدة كيمكف االبتداء بيا كالكقكؼ عمييا مف كجية نظر المغة مكضكع الدراسة، ففي 
العربية مثال ال يكجد االبتداء بحركة، كلذلؾ يبدأ كؿ مقطع فييا بصكت مف االصكات 

                                                           
 .(201انظر: الحمد، المدخؿ إلى عمـ األصكات )ص (1)
 .(505بشر، عمـ األصكات )ص (2)
 .(170حساف، مناىج البحث في المغة )ص (3)
 .(127مدككر، عمـ المغة بيف التراث كالمعاصرة )ص (4)
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تاف كات التي تمثؿ قاعد. كعٌرفو عبد الرحمف أيكب بأنو: "مجمكعة مف األص(1)الصامتة"
         . (2)يما قمة"نتحصراف بي

عٌرفو إبراىيـ أنيس بأنو: "عبارة عف حركة قصيرة أك طكيمة مكتنفة بصكت أك أكثر مف ك 
 .       (3)األصكات الساكنة"

كا المقطع فيمان متباينان في االتجاه حينان يالحظ مما تقدـ أف عمماء األصكات قد فيم
مرة  ةمرة، كمف جيتو الكظيفي كمتقاربان حينان آخر، فيـ ينظركف إليو نظرة تتابعية بيف الصكامت

أخرل. كيمكف تعريؼ المقطع بأنو: تتابع مف األصكات الصامتة، كالحركات، يبدأ بصامت يتبعو 
              نتيي قبؿ أكؿ صامت متبكعان بحركة.حركة، كي

 كيتبيف مف التعريفات السابقة بأف ىناؾ أصكاتان مقطعية كأخرل غير مقطعية .    
ىي األصكات التي ال تقع إال عمى قمة أك نكاة في المقطع كليذا فيي  األصوات المقطعية:

( كال يدخؿ في ىذا النكع مف األصكات إال الحركات التي ال يعمكىا صكت syllabicمقطعية )
 ة اإلسماع في العربية.في قم

 non: ألنيا ال تقع إال ىامشيان في المقطع فيي غير مقطعية )أصوات غير مقطعية أو ىامشية
syllabic)  كىي تشتمؿ عمى األصكات األقؿ إسماعان كتمثميا الصكامت. كىذاف النكعاف ىما

ة في األساس كثمة نكع ثالث يصاحبيما بحسب قكة إسماع ما يصاحبو مف األصكات كخاص
 (4)المغة االنجميزية، أما المغة العربية فال كجكد ليذا النكع

 مكونات المقطع:
يتككف المقطع مف نكاة تدعى النكاة المقطعية، كتككف ىذه النكاة عادة مككنة مف صائت 
مصحكب في بعض المغات بصامت كاحد أك أكثر أك غير مصحكبة بأم صامت في بعض 

ستئناؼ كيتبعيا الذيؿ، كتشرؼ القافية عمى القمة كالذيؿ معا، مما المغات، كيسبؽ ىذه النكاة  اال
 يعني أف المقطع يتألؼ مف ثالثة أقساـ، كىي:

 يمثؿ العيف مف عيٌد عمى سبيؿ المثاؿ. بداية المقطع،  االستئناؼ كىك .1
 كتمثميا الضمة. كىي قمة اإلسماع كعادة ما تككف حرفان صائتان،. القمة أك النكاة 2

                                                           
 .(101المغكم )صعبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث  (1)
 .(139أيكب، أصكات المغة )ص (2)
 .(136أنيس، مكسيقى الشعر )ص (3)
 .( 212انظر: البينساكم، الدراسات الصكتية عند العرب كالدرس الصكتي الحديث )ص (4)
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                                                        .(1)كيمثمو الداؿكىك نياية المقطع، يؿ الذ .3
 كيمكف التمثيؿ لذلؾ بالشكؿ اآلتي:

 اليامش األكؿ أك االستئناؼ. - أ
 ب                        القمة أك نكاة المقطع.                                      - ب
                                                                              ذيؿ المقطع.اليامش الثاني أك  - ج
 

 ج أ 
 قط:   كفي المغة العربية تمثؿ الن

 صكت صامت.      -أ
           صكت صائت قصير أك طكيؿ. -ب
 .(2)صكت صامت أك صكتاف أك يككف صفرا -ج

  

                                                           
 .( 94، 93انظر: نكر الديف، عمـ كظائؼ األصكات )ص  (1)
 .(218انظر عبد الجميؿ، األصكات المغكية )ص (2)
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            أنواع المقاطع:
نظاـ المقطعي بيف المغات المتباعدة كالتي ال تحمؿ خصائص صكتية مشتركة. يختمؼ ال

المقطعي لمغة االنجميزية، كيختمؼ عف  النظاـفممعربية مثالن نظاـ مقطعي خاص بيا يختمؼ عف 
 اـ المقطعي لمغة أخرل، كىكذا.        النظ
 المقاطع حسب تصنيؼ عمماء األصكات، نكعاف:ك 

        open syllable  ح أك حر أك متحرؾ()مفتك  :المقطع المنفتح
 ) ص ح، ص ح ح( :كيشمؿ نمطيف الذم ينتيي بحركة طكيمة أك قصيرة،ىك 

         syllable closed)مغمؽ أك مقفكؿ أك معكؽ أك ساكف(  :المقطع المنغمق
ذا انتيى بحرفيف سمي أحيانا مقطعا مزدكج االنغالؽىك الذم ينتيي بحرؼ أك حرفيف  ضـ ، كيكا 

ح ص ح ، ص ح ص ص، ص ىذه األنماط مف المقاطع ) ص ح ص، ص ح ح ص
 .(1)ص(

 :المقاطع عمكما إلى كتنقسـ
  مقطع قصير، كمقطع طكيؿ.

 :فيك المقطع القصيرأما 
 . ما بدأ بصكت صامت، كجاءت بعده حركة قصيرة

 كالمقطع الطكيؿ ىك:
 ح.في ىذه الحالة مفتك  بدأ بصامت ثـ تمتو حركة طكيمة كىكما 

 أما المقطع الطكيؿ المغمؽ، فيك ما بدأ بصامت تميو حركة ثـ صامت آخر.
كىناؾ مقاطع زائدة في الطكؿ، كىي ما بدأت بصامت، تميو حركة قصيرة، بعدىا صامتاف 

       .(2)آخراف متتابعاف
 
 
 
 
 

                                                           
(؛ نكر الديف، عمـ كظائؼ األصكات 192، 191نظر: كانتينك، دركس في عمـ أصكات العربية )صا (1)

 .( 133(؛ العاني، التشكيؿ الصكتي في المغة العربية فكنكلكجيا العربية )ص94)ص
 .(102انظر: عبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة )ص (2)
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 :(1)ىيك خمسة أنكاع مف المقاطع إلى  كمف ىذا التصنيؼ يقسـ المحدثكف مقاطع المغة العربية
كيرمز لو )ص  المقطع القصير المفتكح: كيتككف مف )صامت + حركة قصيرة( أكالن:         
 كمثالو حركؼ الجر بػ، لػً. ح(

كيرمز لو        المقطع الطكيؿ المفتكح: كيتككف مف )صامت + حركة طكيمة( ثانيان:
 كمثالو: )كا( في )كاًتٍب(. )ص ح ح(

كيرمز  يتككف مف )صامت + حركة قصيرة + صامت(المقطع الطكيؿ المغمػؽ: ك  ثالثان:
 كمثالو: )بىٍؿ(. لو )ص ح ص(

كيرمز  : ك يتككف مف )صامت + حركة طكيمة + صامت(المديد المغمؽ المقطع رابعان:
 ، كمثالو: )حاٍد(.لو )ص ح ح ص(

المقطع الزائػد الطػكؿ: كيتككف مف )صامت + حركة قصيرة + صامت +  خامسان:
ٍقٍؼ(.) ص ح ص ص( كيرمز لو صامت(  ، كمثالو: )عىٍقٍؿ، سى

 كىناؾ مقطع سادس أضافو بعض الباحثيف كىك:
كيرمز لو ب:  . مقطع زائد الطكؿ كيتألؼ مف )صامت + صائت طكيؿ + صامتاف(6

كىك أيضا ال يككف إال في الكقؼ في آخر الكالـ مثؿ: حاٌر،  )ص ح ح ص ص(
نادران ليذا لـ يذكره كثير مف المسانييف كىذا المقطع ال يكجد في العربية إال  جاٌؼ.

 (2)المحدثيف
كىناؾ مف الباحثيف مف قاؿ أف أداة التعريؼ )أؿ( تعد مقطعا مستقال قصيرا مغمقا، يبدأ 

 (3)، إال أنو ال يعدك أف يككف المقطع الثالث نفسو بصكت عمة

بع كالخامس، كالمقاطع الثالثة األكلى ىي األكثر شيكعان في الكالـ العربي، أما الرا
 .(4)فقميال الشيكع، كال يككناف إال في أكاخر الكممات حيف الكقؼ

 
 

 

                                                           
(؛ مدككر، عمـ 213،214الدرس الصكتي الحديث )صانظر: البينساكم، الدراسات الصكتية عند العرب ك  (1)

 .(129المغة بيف التراث كالمعاصرة )ص
 .(301انظر: عمر، دراسة الصكت المغكم )ص (2)
 .(279ص) انظر: الصيغ، المصطمح الصكتي في الدراسات العربية (3)
 .(165انظر: أنيس، األصكات المغكية )ص (4)
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 :(1)كىناؾ مف فٌضؿ أف يطمؽ عمى ىذه المقاطع األسماء اآلتية
 المقطع القصير المفتكح )ص ح(.

 المقطع المتكسط المفتكح )ص ح ح(.
 المقطع المتكسط المقفؿ )ص ح ص(.
 المقطع الطكيؿ المقفؿ )ص ح ح ص(.

 المقطع الطكيؿ المزدكج اإلقفاؿ )ص ح ص ص(.

 خصائص النظام المقطعي العربي:
د عمى معرفة الصيغ الجائزة مف المغات يساعإف دراسة نظاـ المقاطع في أية لغة          

نظاـ مقطعي خصائص تميزه كالصيغ الممنكعة أك الصيغ الدخيمة عمييا. كبذلؾ كاف لكؿ فييا 
                                                                                                                         عف غيره مف األنظمة. 

 : (2)كمف خصائص النظاـ المقطعي العربي ما يأتي
أقؿ ما تتركب منو الكممة العربية ىك مقطع كاحد، مثؿ حركؼ الجر: بػً، لػً. كأكثر ما  -

ك سبعة مقاطع، مثؿ كممة: أىنيٍمًزميكيمكىا . كىذا النكع مف الكممات التي تتككف منو ى
تتألؼ مف سبعة مقاطع نادر في المغة العربية، كأغمب الكممات المجردة ال تكاد تزيد عف 

ذا اتصمت بيا لكاحؽ أك سكابؽ يمكف أف تزيد عف أربعة.  أربعة مقاطع، كا 
 يمكنو االبتداء بحركة كاالنجميزية كالفرنسية.المقطع العربي ال بٌد أف يبدأ بصامت كال  -
 ال يجكز أف تبدأ الكممة العربية بصامتيف أك أكثر. -
في المغة العربية تكالي مقطعيف طكيميف مفتكحيف )ص ح ح (كال يسمح بتكالي ثالثة  ؿٌ يق -

ـي يقيد فييا تكالي المقطعيف ) ص ح ح،  مقاطع منيا في كممة كاحدة مجردة. فكممة إبراىي
ح (بضركرة تحريؾ المقطع األخير ىكذا )ص ح ص، ص ح ح، ص ح ح،  ص ح

ـٍ ىكذا )ص ح  ص ح(. فعند الكقؼ يزكؿ ىذا التكالي كينشأ التركيب المقطعي إٍبراىي
 ص، ص ح ح، ص ح ح ص( باندماج المقطعيف االخيريف في مقطع كاحد.

 يف كسط الكممة.ال يقبؿ التركيب المقطعي العربي أف يتجاكز أك يتكالى أكثر مف صامت -

                                                           
(؛ صفا، قضايا التشكيؿ في الدرس المغكم في المساف 173)ص انظر: حساف، مناىج البحث في المغة (1)

 .(49العربي )ص
 .(510، 509(؛ بشر، عمـ األصكات )ص224-214انظر: البينساكم، الدراسات الصكتية )ص (2)
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فيك مقطع  ال يجكز كقكع المقطع الخامس في صدر الكممة العربية أك في حشكىا. -
 -خاص بحالة الكقؼ عمى آخر الكممة. كقد يككف نسيجان لكممة عربية كاحدة مثؿ ًمٍصٍر 

 بىٍيٍت.
ال تقبؿ الكممة العربية أف يتألؼ تركيبيا المقطعي مف مقطع طكيؿ مغمؽ )ص ح ص(  -

 .إقباال، اندادا، اخكانى.ح ح( مثؿ  ف مف الطكيؿ المفتكح )صبعده مقطعا
ال تقبؿ الكممة العربية أف يتألؼ تركيبيا مف المقطعي مف المقطع الطكيؿ المفتكح )ص  -

مثؿ كممة شابىٍندىٍر ح ح( يتمكه مقطعاف مف النكع الثالث الطكيؿ المغمؽ )ص ح ص(
 الفارسية.

المقطع الثاني الطكيؿ المفتكح )ص ح ح( يتمكه ال تقبؿ الكممة العربية أف تتألؼ مف  -
 مقطع زائد الطكؿ مغمؽ )ص ح ص ص( مثؿ كممة جكمىٍرٍت األعجمية.

- . = كىتىٍبتى  ال يقبؿ النظاـ المقطعي تكالي أربعة مقاطع مف النكع األكؿ مثؿ: كىتىبى +تى
كقؼ في المغة العربية المقطع المديد المغمؽ )ص ح ح ص(، إال في حالة ال ال يكجد -

عمى الكممة أك في كسطيا، شرط أف يككف المقطع التالي لو مبتدئان بصامت يماثؿ 
 الصامت الذم ختـ بو المقطع السابؽ.

كىذه الحالة ىي التي عٌبر عنيا المغكيكف القدماء بالتقاء الساكنيف، كىك أف يككف 
يعنياننا ىنا ىك اف األكؿ حرؼ ليف كالثاني مدغما في مثمو، كمثالو ىام تاف، كالمقطعاف المذ

ػ( ) ص ح ح ص، ص ح(، بحيث ختـ المقطع األكؿ بالصامت الذم بدأ بو المقطع  )ىاٍممى
     التالي كىك)ٍمػ(.

 أنواع المقاطع الصوتية في الحروف المقطعة:
لقد عكؼ الباحثكف عمى تفسير الحركؼ المقطعة، ككقفكا أماميا كقفات تأمؿ طكيمة،     

لتفسير كالتحميؿ، كلكنيـ لـ يتطرقكا إلى مقاطيا الصكتية أك مبانييا باكتناكليا الكثيركف 
 بنيتيا المقطعية كما يأتي:المقطعية كلذلؾ سيتـ تحميؿ ىذه الفكاتح حسب 

 لمحروف المقطعة: التحميل المقطعي
 حركؼ المغة العربية إلى نكعيف: لقد قسـ عمماء األصكات

يا بالحرؼ )ص(، كحركؼ صائتة )عمة( كرمزكا حركؼ صامتة مثؿ: الباء كالتاء...كرمزكا ل
 ليا بالحرؼ )ح( أم حركة.
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الصكت ال الكتابة في عممية التقطيع، فقطعت الحركؼ بحسب ما ننطؽ  داعتما كقد راعيت 
 بيا، فقد اعتمدت ما ينطؽ كليس ما يكتب.

 :(1)لـا
 ) مقطع قصير(           : ص ح     أ

 ؽ(.ص ح ص       )مقطع متكسط مغملؼ : 
 الـ  : ص ح ح ص    )مقطع طكيؿ مغمؽ(.
 ميـ  : ص ح ح ص    ) مقطع طكيؿ مغمؽ(.

 كالالـ لمتكسط، كىك أف األلؼ لمبداية، فييا سره  ر المفتتحة بػ ) الـ ( السك إف ب قيؿ قدك 
ىي أكؿ المخارج مف أقصى كالميـ لمنياية؛ كذلؾ أف األلؼ إذا بدلء بيا أكالن كانت ىمزة، ك 

الـ مف كسط المخارج كىي أشد الحركؼ اعتمادا عمى المساف، كالميـ آخر الحركؼ الالصدر، ك 
فاشتممت ىذه  ()الحمؽ كالمساف كالشفتاف كمخرجيا الفـ، كىذه الثالثة ىي أصؿ مخارج الحركؼ
 .(2)األحرؼ الثالثة عمى البداية كالنياية كالكاسطة بينيما

( فيي مشتممة عمى مبدأ الخمؽ كنيايتو ككؿ سكرة استفتحت بيذه األحرؼ )الـ"          
كتكسطو، مشتممة عمى خمؽ العالـ كغايتو، كعمى التكسط بيف البداية مف الشرائع كاألكامر، 
فتأمؿ ذلؾ في البقرة كآؿ عمراف، كتنزيؿ السجدة، كسكرة الرـك كأيضا كثرت األلؼ كالالـ في 

 .(3)"الفكاتح دكف غيرىا مف الفكاتح لكثرتيا في الكالـ

كأيضا مف أسرار عمـ الحركؼ أف اليمزة مف الرئة فيي أعمؽ الحركؼ؛ كالالـ "          
بصدر الغار األعمى مف الفـ؛ فصكتيا يمأل ما كراءىا مف مخرجيا مف طرؼ المساف ممصقة 

 ىكاء الفـ، كالميـ مطبقة؛ ألف مخرجيا مف الشفتيف إذا أطبقا، كيرمز بيف إلى باقي
 .(4)الحركؼ"
 الالـ كالميـ  يأشير إلى كيفية حدكث صكتكأكد أف 

                                                           
، لقماف (1)  .البقرة، آؿ عمراف، العنكبكت، الرـك
 .( 168/ ص1انظر: الزركشي، البرىاف )ج (2)
 .( 168 /1المرجع السابؽ )ج (3)
 .(1/168المرجع نفسو )ج (4)



116 

فصكت الالـ " يتككف بالتصاؽ المساف بأكؿ سقؼ الحنؾ قريبا مف المثة العميا حبسا 
لمنفس كبانفكاؾ المساف عف سقؼ الحنؾ كانفالت النفس خارج الفـ، كطريقة النطؽ بصكت 

بمزيج مف الميكنة فصكت الالـ يكحي  (1)الالـ تماثؿ األحداث التي يتـ فييا االلتصاؽ"
 (2)كالمركنة كالتماسؾ كااللتصاؽ

، كالجانبية تعني أف أحد جانبي المساف أك ان جانبي ان مائع ان مجيكر  ان كيعد صكت الالـ لثكي
كمييما يسمح بمركر اليكاء الرئكم بينو كبيف األضراس في الكقت الذم يتصؿ طرؼ المساف 

 .(3)بالمثة فيمنع مركر اليكاء عمى كسط المساف

أما صكت الميـ فعند النطؽ بو تنطبؽ الشفتاف عمى بعضيما البعض كانفتاحيما عند      
 (4)خركج النفس، كصكتو يكحي بشيء مف الميكنة كالمركنة كالرقة كالتماسؾ كشيء مف الحرارة

كيعد صكت الميـ صكتا شفكيا أنفيا مجيكرا يرقؽ في العربية الفصحى، كيفخـ في الميجات 
 .(5)كقعو مف السياؽالعامية بحسب م

كجدير بالذكر أف " الصكت الكاحد تختمؼ داللتو حسب مكقعو مف المفظ، كىذا 
االختالؼ في مكقع الصكت يغير في خصائصو كيؤثر فيو، كمف ثـ فإنو ينشأ منو عدة 

ي السمع، كليذا تبايف استعماؿ الصكت الكاحد في صيغ الكالـ ألفاظا فأصكات متباينة 
 .(6)كجمال"

بفضؿ مركنة مد حرؼ الالـ مدا الزما يكسبو خصائص كدالالت عديدة؛ كذلؾ فعند 
الصكائت كسعة إمكانياتيا، فقد منحت المتمقي إدراكات كدالالت أعمؽ، باإلضافة إلى الكظيفة 

أكجد إيقاعا متدادىا اف مف الالـ كالميـ  في كؿالمكسيقية التي نشأت عند امتداد الصامت 
شاعة جك مف الرىبة لة الخشكع عند البدء بقراءة القرآف الكريـ نغما ينسجـ كحاداخميا ك  ، كا 

 كالرجفة في القمكب عند تالكة القرآف الكريـ.

                                                           
 .(79)ص خصائص الحركؼ العربية كمعانييا عباس،  (1)
 .(79انظر: المرجع السابؽ )ص (2)
 .(105انظر: حساف، مناىج البحث في المغة )ص (3)
 .(74 -72انظر: عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (4)
 .(105انظر: حساف، مناىج البحث في المغة )ص (5)
 .(178رمضاف، في صكتيات العربية )ص (6)
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  مخارج يقابؿ المقطع القصير )ص ح(كىنا يجدر القكؿ بأف األلؼ الذم يككف أكؿ ال      
ما الميـ كالالـ الذم يقابمو المقطع المتكسط المغمؽ )ص ح ح ص( فمخرجو مف الكسط، أ

 فيي آخر المخارج كيقابميا المقطع ) ص ح ح ص(. 

، ص ح ح ص( كانت أشبو بمكسيقى صكحركة ىذه المقاطع ) ص ح، ص ح 
 تصكيرية عممت عمى إحياء تمؾ الحركؼ كتكجيو الفكر لمتدبر في آيات هللا.

بسماتو  كمما يالحظ أف الالـ كالميـ قابال المقطع ) ص ح ح ص( الذم يؤدم
جك مف الخشكع كالرىبة كجك مف اليدكء كتفريغ الشحنة االنفعالية التي إلى إشاعة  الصكتية

ف حالة مف التكازف في االنتقاؿ مف حالة الخشكع كالرىبة قبؿ تالكة القرآف كبيٌ  القارئكاف عمييا 
 .إلى حالة اليدكء عند تالكة اآلية التي تمييا

 :(1)المص
 أ     :  ص ح         )مقطع قصير(.

 :  ص ح ص    )مقطع متكسط مغمؽ(.  لؼ
 الـ   : ص ح ح ص  )مقطع طكيؿ مغمؽ(
 .ميـ  : ص ح ح ص  )مقطع طكيؿ مغمؽ(
 صاد: ص ح ح ص   )مقطع طكيؿ مغمؽ(.
 كمف المالحظ أف سكرة األعراؼ زاد فييا )ص(

 پ پ پ پچ )ص( ألجػػػػػػػؿ قكلػػػػػػػو تعػػػػػػػالى:زاد فييػػػػػػػا  األعػػػػػػػراؼكتأمػػػػػػػؿ سػػػػػػػكرة "

دـ فمػػػػػػػف بعػػػػػػػده مػػػػػػػف األنبيػػػػػػػاء، كليػػػػػػػذا قػػػػػػػاؿ بعضػػػػػػػيـ : فييػػػػػػػا قصػػػػػػػص آكشػػػػػػػرح  (2) چڀ
كقيػػػػػػػػؿ معنػػػػػػػػاه المصػػػػػػػٌكر، كقيػػػػػػػػؿ: أشػػػػػػػػار بػػػػػػػػالميـ  (3) چۀ  ہ ہ ہچمعنػػػػػػػى )المػػػػػػػػص(، 

لمحمػػػػػػػػد، كبالصػػػػػػػػاد لمصػػػػػػػػديؽ؛ كفيػػػػػػػػو إشػػػػػػػػارة لمصػػػػػػػػاحبة الصػػػػػػػػاد المػػػػػػػػيـ، كأنيػػػػػػػػا تابعػػػػػػػػة ليػػػػػػػػا 
 .(4)كمصاحبة الصديؽ لمحمد كمتابعتو لو"

                                                           
 [.1] األعراؼ: (1)
 [.2] األعراؼ:  (2)
 [.1] الشرح:  (3)
 .(1/170البرىاف )جالزركشي،  (4)
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األسناف السفمى، كمقدمو ؼ المساف ضد يتـ بكضع طر فيفية النطؽ بالصاد أما عف ك
 .كرفع مؤخر المساف في اتجاه الطبؽ، كرجكعو في اتجاه الجدار الخمفي لمحمؽ ضد المثة

صكت الصاد يتككف بالطريقة التي يتككف فييا السيف مع فارؽ اإلطباؽ الناتج عف ك 
 ارتفاع مؤخر المساف تجاه الحنؾ األعمى كرجكعو قميال إلى الخمؼ.

 .(1)صكت لثكم احتكاكي ميمكس مفخـ مطبؽفالصاد 

 :(2)المر
 أ   : ص ح       )مقطع قصير(.

 لؼ: ص ح ص   )مقطع متكسط مغمؽ(.
 الـ: ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.
 ميـ: ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.
 را: ص ح ح      ) مقطع متكسط مفتكح(.

، (3) چٿ ٿ ٿ ٹچقكلو: كقد زاد هللا عز كجؿ في سكرة الرعد )الراء( ألجؿ      
 .(4)كلذكر الرعد كالبرؽ كغيرىما

ىذا كيعد صكت الراء مف األصكات المتكسطة، "كينطؽ بو بترؾ المساف مسترخيا في 
طريؽ اليكاء الخارج مف الرئتيف، فيرفرؼ المساف، كيضرب طرفو في المثة ضربات مكررة، 

رارم مجيكر متكسط بيف الشدة صكت الراء صكت لثكم تكف (5)كىذا معنى التكرار في صفتو"
كالرخاكة، كحاجة المغة العربية لحرؼ الراء ال تقؿ عف حاجة الجسـ لممفاصؿ التي تساعد 
اإلنساف عمى التحرؾ بمركنة في كؿ االتجاىات، فصكت الراء يمدىا بالمركنة كالحيكية كالقدرة 

 .(6) الحركية
  

                                                           
 .(103(؛ بشر، عمـ األصكات )ص100مناىج البحث في المغة )صانظر: حساف،  (1)
 [.1] الرعد: (2)
 [.3] الرعد:  (3)
 .(1/170)ج انظر: الزركشي،  البرىاف (4)
 .(104مناىج البحث في المغة )صحساف،  (5)
 .(84، 83انظر: عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (6)
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 :(1)الر
 )مقطع قصير(.   أ   : ص ح     
 )مقطع متكسط مغمؽ(.   لؼ: ص ح ص

 الـ: ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.
 را: ص ح ح      ) مقطع متكسط مفتكح(.

مف أربعة مقاطع حسب القراءة القرآنية، كتنكعت ىذه المقاطع بيف المقطع تتألؼ        
ص ح ( الذم يتميز بخفتو كسرعة حركتو، كالمقطع المتكسط المغمؽ ) ص ح ص( )القصير 

ا المقطع بخصائصو كسماتو الصكتية عمى نكع مف التمكيف الصكتي كالتآلؼ حيث يعمؿ ىذ
المكسيقي بشكؿ متناكب مع المقطع القصير، كالمقطع الطكيؿ المغمؽ )ص ح ح ص( 

  كانتيت بالمقطع المتكسط المفتكح الذم لو دكر بارز في إضفاء إيقاع مكسيقي مميز.
 :(2)كييعص

 كاؼ: ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.
 ا  : ص ح ح       )مقطع متكسط مفتكح(.ى

 يا  : ص ح ح        )مقطع متكسط مفتكح(.
 مقطع طكيؿ مزدكج اإلغالؽ(.عيف: ص ح ص ص )

 صاد: ص ح ح ص   )مقطع طكيؿ مغمؽ(.

تتككف ىذه اآلية مف خمسة مقاطع حسب القراءة القرآنية، تكرر فييا المقطع المتكسط         
يتميز ىذا المقطع بسمات صكتية متميزة حيث يسيـ في إضفاء المفتكح)ص ح ح( مرتيف ك 

إيقاع مكسيقي، كما تكرر المقطع الطكيؿ المغمؽ ) ص ح ح ص( مرتيف، ككرد المقطع 
إلى  القارئكىذه التنكعات الصكتية تسيـ في جذب كيؿ المزدكج اإلغالؽ مرة كاحدة، الط

 .عند تالكتياالتفكر كالخشكع 

ذه األصكات، فيتـ عف طريؽ رفع مؤخر المساف في اتجاه أما عف كيفية النطؽ بي
لصاؽ الطبؽ بالجدار الخمفي لمحمؽ ليسد المجرل لصاقو بو كا  األنفي، مع فتح  الطبؽ، كا 

                                                           
براىيـ، كالحجر: (1)  .1سكرة  يكنس، كىكد، كيكسؼ، كا 
 [.1] مريـ:  (2)
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 ان ميمكس ان شديد ان طبقي ان كما يعد صكت الكاؼ صكتحرؼ الكاؼ، األكتار الصكتية عند النطؽ ب
 .(1)لقكة االنفعاليةيكحي بشيء مف الخشكنة كالحرارة كا كىك ان مرقق

ت حنجرم احتكاكي ميمكس رخك، كىك صكت ىيجاني لياء فيك صك أما صكت ا        
 مضطرب ميزكز يعبر عف االضطرابات النفسية التي يعانييا الشخص نفسو، أك عاناىا
بسبب غيره، كيعد ىذا الصكت مف أشجى األصكات كأبمغيا في التعبير عف مشاعر اليأس 

الفـ الكضع لنطؽ حركة ) كالفتحة مثال( كيمر عندما يتخذ كف  الياء العربية ، "كتتك(2)كالبؤس
الصكتيف بالحنجرة محدثا صكتا احتكاكيا، يرفع اليكاء خالؿ االنفراج الكاسع الناتج عف تباعد 

  (3)الحنؾ الميف، فال يمر اليكاء مف األنؼ كال تتذبذب األكتار الصكتية"

نفعاؿ المؤثر في البكاطف، كىك صكت ليف جكفي مجيكر أما الياء فيك يكحي باال       
مرقؽ، يتككف برفع مقدـ المساف في اتجاه الغار كرفع الطبؽ حتى يسد المجرل األنفي، مع 

 .(4)تذبذب األكتار الصكتية

كصكت العيف حمقي احتكاكي مجيكر، كىك النظير المجيكر لمحاء، فعند النطؽ 
كعند النطؽ بو يندفع اليكاء ، ال تتذبذب حيف النطؽ بالحاءبالعيف تتذبذب األكتار الصكتية، ك 

كيعد  ،مارا بالحنجرة  فيحرؾ الكتريف الصكتييف حتى إذا كصؿ إلى كسط الحمؽ ضاؽ المجرل
أقؿ األصكات االحتكاكية احتكاكا؛ لذلؾ لـ يذكرىا عمماء العربية مع األصكات الرخكة، كىناؾ 

   .(5)مف عدىا مف األصكات المتكسطة
 .(6)صكت العيف نقي ناصع يكحي بالفعالية كاإلشراؽ كالظيكر كالسمكك 

                                                           
(؛ عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا 96، 95مناىج البحث في المغة )صانظر: حساف،  (1)

 .(70)ص
 .(191انظر: عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (2)
 .(304بشر، عمـ األصكات )ص (3)
، 98(؛ عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص108انظر: حساف، مناىج البحث في المغة )ص (4)

 .(99ص
يس، األصكات (؛ أن304(؛ بشر، عمـ األصكات )ص 102انظر: حساف، مناىج البحث في المغة )ص (5)

 .(89المغكية )ص
 .(212، 211انظر: عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (6)
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" فيك  كىك صفيرم مثمو إال أنو أشد تماسكان  لصاد فيك تفخيـ لحرؼ السيفأما صكت ا       
مف أصكات الحركؼ كالرصاص مف المعادف رجاحة كزف ككالرخاـ الصقيؿ مف الصخكر 

، " يتككف (1)الرياح، صرير صكت يقدح نارا"الصماء صالبة كنعكمة مممس، ككاإلعصار مف 
بالطريقة التي تتككف  فييا السيف، مع فارؽ اإلطباؽ )التفخيـ(الناتج عف ارتفاع مؤخر المساف 

، فالصاد صكت لثكم احتكاكي ميمكس مفخـ تجاه الحنؾ األعمى كرجكعو قميال إلى الخمؼ
  .(2)مطبؽ"

 :(3)طو
 )مقطع متكسط مفتكح(. طا: ص ح ح

 ص ح ح )مقطع متكسط مفتكح(.ىا: 
تتككف مف مقطعيف، كقد تكررا فكالىما مقطع متكسط مفتكح )ص ح ح(، كيتميز ىذا       

 المقطع بدكره البارز في إضفاء إيقاع مكسيقي مميز.
 . (4)يحاءاتو ككيفية نطقو كصفاتوياء كا  عف صكت الأما ك 

طبؽ، يكحي بالمركنة كالطراكة مفخـ أك م فيك صكت أسناني لثكم  الطاءأما عف صكت      
 كالضخامة بيف التككر كالفمطحة كيكحي بركائح العطكر.

كىك تفخيـ لمتاء الرقيقة، فيك النظير المفخـ ليا، كيتـ النطؽ بو بارتفاع مؤخر المساف نحك 
 .(5)أقصى الحنؾ كيتأخر قميال نحك الجدار الخمفي لمحمؽ

 :(6)طسـ
 كح(.)مقطع متكسط مفت     طا  : ص ح ح 

 ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.سيف: 
 ميـ : ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.

، كقد كرد المقطع المتكسط تتككف ىذه اآلية مف ثالثة مقاطع حسب القراءة القرآنية       
 المفتكح مرة كاحدة، كتكرر المقطع الطكيؿ المغمؽ مرتيف.

                                                           
 .(149عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (1)
 .(301بشر، عمـ األصكات )ص (2)
 [.1] طو:  (3)
 .مف البحث 110انظر: ص (4)
 .(250(؛ بشر، عمـ األصكات )ص120، 119انظر: عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (5)
 .[1] الشعراء، القصص:  (6)
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لسيف فيك صكت لثكم كقد تـ الحديث عف حرؼ الطاء كالميـ آنفا، أما عف حرؼ ا
ية عند النطؽ بو، كيعتمد طرؼ المساف خمؼ احتكاكي ميمكس، ال تتذبذب األكتار الصكت

األسناف العميا كتمتقي مقدمتو مع المثة العميا، مع كجكد منفذ ضيؽ لميكاء، كيرفع أقصى الحنؾ 
 .(1)حتى يمنع مركره مف األنؼ، كىك لمسعة كالبسط كالحركة كالطمب

 :(2)طس
 ) مقطع متكسط مفتكح(.     ص ح ح  :  طا

 سيف: ص ح ح ص ) مقطع طكيؿ مغمؽ(.
 تتألؼ حسب القراءة القرآنية مف مقطعيف المتكسط المفتكح كالطكيؿ المغمؽ.

"تأمؿ اقتراف الطاء بالسيف كالياء بالقرآف، فإف الطاء جمعت مف صفات الحركؼ خمس 
 .عالء كاإلطباؽ ) كاإلصمات(صفات لـ يجمعيا غيريىا؛ كىي الجير كالشدة كاالست

  ف أف يجمع إلى الطاء حرؼ يقابمياكالسيف ميمكس رخك مستفؿ صفير منفتح، فال يمك
 (3)الحرفيف المذيف جمعا صفات الحركؼ" كالسيف كالياء؛ فذكر

 :(4)يس
 يا: ص ح ح )مقطع متكسط مفتكح(. 

 سيف: ص ح ح ص ) مقطع طكيؿ مغمؽ(.
 تـ الحديث عنيما فيما سبؽ.

 : (5)ص
 د: ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.صا

" كتأمؿ السكرة التي اجتمعت عمى الحركؼ المفردة: كيؼ تجد السكرة مبنية عمى كممة ذلؾ 
 (6)الحرؼ"

خصكمات متعددة، أكليا خصكمة الكفار مع النبي السكرة )ص( عمى "كقد اشتممت 
ثـ اختصاـ إلى آخر كالميـ،  (7) چڃڄ ڃ ڃ ڃچصمى هللا عميو كسمـ، كقكليـ: 

                                                           
 .(301(؛ بشر، عمـ األصكات )ص110انظر: عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (1)
 [.1] النمؿ :  (2)
 .(1/169الزركشي، البرىاف )ج (3)
 [.1] يس:  (4)
 [.1] ص:  (5)
 .(1/169الزركشي، البرىاف )ج (6)
 [.4] ص: (7)
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الخصميف عند داكد، ثـ تخاصـ أىؿ النار، ثـ اختصاـ المأل األعمى في العمـ، كىك الدرجات 
كالكفارات، ثـ تخاصـ إبميس كاعتراضو عمى ربو كأمره بالسجكد، ثـ اختصامو ثانيا في شأف 

مفو ليغكين يـ أجمعيف إال أىؿ اإلخالص   (1)منيـ"بنيو كحى

صية لمداللة الصكتية في سكرة )ص( ل بانة بيذا الزركشي قد أشار إلى خصك ف  
الحرؼ كصكتيتو عمى أصداء الخصكمات النازلة ، كالمحاكمات الشديدة الكقع ، بما يتناسب 

 كاصطكاؾ الصاد في الجمجمة ، كصداىا الكاقع عمى األذف.

 : (2)حـ
 حا : ص ح ح      )مقطع متكسط مفتكح(.
 ميـ: ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.

 تتألؼ حسب القراءة القرآنية مف مقطعيف.     

كقد تـ التطرؽ إلى حرؼ الميـ، أما الحاء فيك مف األصكات العربية ذات الصعكبة       
عمى غير العرب، كيستحيؿ عمى غير العربي أف يمفظ صكت الحاء لفظا صحيحا، فكثير 

، عند النطؽ بو ال ، كالحاء صكت حمقي احتكاكي ميمكسينطقكنيا كما لك كانت خاء أك ىاء
تتذبذب األكتار الصكتية كيضيؽ المجرل اليكائي في الفراغ الحمقي عند النطؽ بو  بحيث 
يحدث مركر اليكاء احتكاكا، كىك صكتان يكحي بالتماسؾ كبممس حريرم ناعـ دافئ كطعـ بيف 

، كيعد صكت الحاء الحالكة كالحمكضة، كرائحة ذكية ناعمة ، كىك مف النصكص المحفكظة
  .(3)مف أغنى األصكات عاطفة كأكثرىا حرارة كأقدرىا عمى التعبير عف خمجات القمب

 :(4)عسؽ
 عيف: ص ح ص ص )مقطع طكيؿ مزدكج اإلغالؽ(.

 سيف: ص ح ح ص   )مقطع طكيؿ مغمؽ(.

 قاؼ: ص ح ح ص   )مقطع طكيؿ مغمؽ(.
غالؽ مرة كاحدة، كقد تتألؼ اآلية مف مف ثالثة مقاطع، كرد المقطع الطكيؿ المزدكج اإل      

 تكرر المقطع الطكيؿ المغمؽ.
                                                           

 .(170، 169/ 1الزركشي، البرىاف )ج (1)
 [.1] الشكرل: (2)
  .(303(؛ بشر،  عمـ األصكات )ص171انظر: عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (3)
 [.2] الشكرل:  (4)
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فيك لممفاجأة  صكت القاؼ، أما كقد تحدثنا فيما سبؽ عف صكتي العيف كالسيف
  كىك صكت شديد يمفظو بعضيـ مجيكراكالمقاكمة كيكحي بالقساكة كالصالبة كالشدة، 

ف القدماء كيعكد السبب في ذلؾ إلى اختالؼ معيار اليمس كالجير بي كبعضيـ ميمكسا
كينطؽ بو برفع أقصى المساف حتى المياة حيث يقؼ اليكاء  ،(1)كالمحدثيف كما ذكر آنفان 

اللتصاقو بيا فال يسمح لو بالمركر مف األنؼ، كبعدىا ينخفض أقصى المساف فيندفع 
 .(2)اليكاء

 : (3)ؽ
 قاؼ ص ح ح ص )مقطع طكيؿ مغمؽ(.

كؼ المفردة، تبنى عمى كممة ذلؾ ذكر فيما سبؽ أف السكرة التي اجتمعت عمى الحر 
الحرؼ، فسكرة )ؽ( " مبنية عمى الكممات القافية : مف ذكر القرآف، كمف ذكر الخمؽ، كتكرار 
القكؿ كمراجعتو مرارا، كالقرب مف ابف آدـ، كتمقي الممكيف، كقكؿ العتيد، كذكر الرقيب، كذكر 

المتقيف، كذكر المتقيف، كالقىرف،  السابؽ، كالقريف، كاإللقاء في جينـ، كالتقدـ بالكعد، كذكر
لقاء الركاسي فييا، كبسكؽ النخؿ بالد، كذكر القتؿ مرتيف، كتشقؽ اكالتنقيب في ال ألرض، كا 

، كخكؼ الكعيد، كغير ذلؾ... ككؿ معاني السكرة مناسب لما في القاؼ كالرزؽ، كذكر القـك
 .(4)مف الشدة كالجير كالقمقمة كاالنفتاح"

 :(5)ف
 )مقطع طكيؿ مغمؽ(نكف: ص ح ح ص 

(6)عمى كزف النكف، كما تضمنت ألفاظا نكنية كقد جاءت فكاصؿ سكرة القمـ كميا
  
كصكت النكف يعبر عف بطكف األشياء كعف الصميمية كىك أصمح األصكات لمتعبير عف 

عند النطؽ بو "يندفع اليكاء االستكانة ك مشاعر األلـ كالخشكع، كما أنو يكحي باألناقة كالرقة ك 
إلى الحمؽ ىبط أقصى مجراه في الحمؽ أكال، حتى إذا كصؿ  ذلرئتيف الصكتييف، ثـ يتخمف ا

الحنؾ األعمى فيسد بيبكطو فتحة الفـ كبتسرب اليكاء مف التجكيؼ األنفي محدثا في مركره 
                                                           

 مف البحث 84انظر:  ص  (1)
 .(277(؛  بشر، عمـ األصكات )ص144انظر: عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص (2)
 [.1] ؽ:  (3)
 .(169/ 1الزركشي، البرىاف )ج (4)
 [.1] ف:  (5)
 .(1/170انظر: الزركشي، البرىاف )ج (6)
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كيمتاز  (2)فيك صكت مجيكر متكسط بيف الشدة كالرخاكة  (1)نكعا مف الحفيؼ ال يكاد يسمع"
 .(3)عيبشدة كضكحو السم

 وىذا تحميل مجمل لمحروف المقطعة:
 أ               لؼ                الـ                      ميـ:      ألـ    

 ص ح         ص ح ص        ص ح ح ص         ص ح ح ص            
 ادأ               لؼ                الـ            ميـ               ص:      المص

 ص ح ح ص.  ص ح ح ص   ص ح  ص    ص ح ح ص       ص ح      
 أ               لؼ                 الـ           را:     الر    

 ص ح ح. ص ح ص      ص ح ح ص        ص ح    
 

 أ                لؼ                 الـ           ميـ                را :   المر   
 ص ح ح.   ص ح ص      ص ح ح ص    ص ح ح ص         ص ح     

 
 ىا                  يا             عيف               صاد كاؼ            :   كييعص

 ص ح ح ص. ص ح ح    ص ح ح     ص ح ص ص    ح ص    حص     
 

 طا               ىا:   طو     
 ص ح ح.       ص ح ح    

 
 سيف           ميـ            طا   :   طسـ   

 ص ح ح ص. ص ح ح     ص ح ح ص      
 

 طا               سيف:   طس   
 ص ح ح ص. ص ح ح         

 

                                                           
 .(67أنيس، األصكات المغكية ) ص (1)
 .(160(؛ عباس، خصائص الحركؼ العربية كمعانييا )ص 96حساف، مناىج البحث في المغة )ص  (2)
 .(27انظر: أنيس، األصكات المغكية )ص (3)
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 يا                سيف:  يس     
 .ص ح ح ص ص ح ح         

 
 صاد:  ص     
 ص ح ح ص.   

 
 حا              ميـ:  حـ      

 ص ح ح ص. ص ح ح         
 حا              ميـ                 عيف               سيف        قاؼحـ عسؽ: 
 ص ح ص ص   ص ح ح ص  ص ح ح ص.   ص ح ح    ص ح ح ص     

 قاؼؽ        : 
 ص ح ح ص.     

 
 ف        : نكف

 ص ح ح ص.    

 :وأنواعيا ةجدول بعدد المقاطع الصوتية لمحروف المقطع
 المجموع ص ح ص ص ص ح ح ص ص ح ح ص ح ص ص ح نوع المقطع م
 
1 

 
 الـ

 
1 

 
1 

 
 
2 

 
 
4 

 
2 

 
 المص

 
1 

 
1 

 
 
3 

 
 
5 

 
3 

 
 الر

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 
4 

 
4 

 
 المر

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
 
5 

 
5 

 
 كييعص

 
 

 
 

 
2 

 
2 

 
1 

 
5 

 
6 

 
 طو

  
 
2 

  
 
2 
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7 

 
 طسـ

  
 
1 

 
2 

 
 
3 

 
8 

 
   طس

 
1 

 
1  

 
2 

 
9 

 
 يس

  
 
1 

 
1 

 
 
2 

 
10 

 
 ص

   
 
1 

 
 
1 

 
11 

 
 حـ

  
 
1 

 
1 

 
 
2 

 
12 

 
 عسؽ

  
 
 

 
2 

 
1 

 
3 

 
13 

 
 ؽ

   
 
1 

 
 

 
1 

 
14 

 
 ف

   
 
1 

 
 

 
1 

 40 2 20 10 4 4 المجمكع 

إف تحميؿ الحركؼ المقطعة تحميال صكتيا كشؼ لنا أنكاع المقاطع التي تتألؼ منيا ىذه 
يكع كؿ بيف مقدار ش، كتالحركؼ، كىي المقاطع الصكتية التي تتألؼ منيا كممات المغة العربية

 .مقطع منيا في الحركؼ المقطعة
 أما عف نسبة كركد أنكاع المقاطع العربية في فكاتح السكر فيي كما يأتي:

 عدد المقاطع نوعو وصف المقطع م
 4 مقطع قصير حركة قصيرةصامت +  1
 4 مقطع متكسط مغمؽ صامت + حركة قصيرة + صامت 2
 10 سط مفتكحمقطع متك  صامت + حركة مد طكيمة 3
 20 مقطع طكيؿ مغمؽ صامت + حركة مد طكيمة + صامت  4
 2 مقطع طكيؿ مزدكج اإلغالؽ صامت + حركة قصيرة + صامت 5
 40  المجمكع 

 ت عمى جميع المقاطع بنسب متفاكتةنستخمص مف ذلؾ أف الحركؼ المقطعة احتك     
، كيتميز ىذا المقطع بسمات همؽ النصيب األكبر مقارنة مع غير ككاف لممقطع الطكيؿ المغ
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، فالمقاطع المقفمة يستغرؽ في نطقيا صكتية حيث يعمؿ عمى إراحة النفس مف التكاصؿ الممتد
زمنا أقؿ مف الزمف الذم تستغرقو المقاطع المفتكحة، كتالئـ مكاقؼ الحـز كالجـز كالقكة أكثر مف 

 المقاطع المفتكحة.

 ، كقد أخرج المتمقي مف حالة الممؿ كالسأـ.شر مراتع فتكح فقد كرد يميو المقطع المتكسط الم

مرات، كقد عمؿ ىذا المقطع بخصائصو  لمقطع المتكسط المغمؽ فقد كرد أربعأما ا
مف خالؿ التنكيع الصكتي  االنسجاـ األدائيكسماتو عمى تحقيؽ نكع مف التمكيف الصكتي ك 

 بشكؿ متناكب مع المقطع القصير.
الذم  طكيؿ المزدكج اإلغالؽ، فقد كرد المقطع القصيرأما عف المقطعيف القصير كال

الطكيؿ المزدكج أربع مرات، كالمقطع  يتميز برشاقتو كخفتو كدفعو لمممؿ كالسأـ عف القارئ
 .اإلغالؽ مرتيف

، كىذا ازف المكسيقي كاإليقاعيلصكتي، لو بالغ األثر في ضبط التك كىذا التكازف ا
 .بالخشكع كالخضكعالتنكيع يضفي عمى القارئ جكا حافال 

كعندما نالحظ استخداـ القرآف الكريـ ليذه المقاطع الصكتية كترتيبيا عمى ىذا النسؽ 
 و كنعرؼ سرا آخر مف أسرار إعجازه.آخر مف أسباب تأثرنا بندرؾ سببا 

السآمة كاالختالؼ في المقاطع ينتج عنو تنكيعا في اإليقاع يمنع الممؿ منو، كيبعد 
كيمتع السمع، كلك جرل النغـ كاإليقاع في القرآف الكريـ كمو عمى كتيرة  كالضجر كينشط الذىف،

كاحدة لما أحسسنا بتمؾ المذة في سماعو، كتمؾ المتعة في قراءتو أك تالكتو، كتمؾ ميزة معجزة 
لـ  جديدان  ان تميز بيا القرآف الكريـ، فميما تعددت قراءتنا لو أك سماعنا آلياتو نحس ككأننا نقرأ نسق

 .معناه مف قبؿنكف س
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 ثالثث الالمــبـــحـــــــ
 الــنــبــر والـتـنــغـيـم

 :stress)النبر )
 لغة:النبر 

رفع شيئا فقد نىبىرىهي، كالنبر  جاء في لساف العرب: "النبر بالكالـ: اليمز، ييقاؿ: ككؿ شيء
ار فصيح الكالـ كنٌبار بالكالـ مصدر نىبىرى الحرؼ يىٍنبيريهي نىٍبران ىىمىزىهه...كالنبرة اليمزة...كرجؿ نبٌ 

. كقاؿ الخميؿ في العيف: "النبر بالكالـ اليمز، كالنبرة شبو كـر في الجسد (1)فصيح بميغ"
فىعىو. كيقاؿ نبر في قراءتو أك غنائو؛ رفع . (2)كنحكه" كجاء في المعجـ الكسيط: "نىبىرى الشيء نىٍبران رى

 .            (3)راز أحد مقاطع الكممة عند النطؽ"صكتو. كنبر الحرؼ: ىمزه. كالنبر في النطؽ: إب
 .(4)قد كرد النبر في كثير مف المعاجـ بمعنى اليمز، كبمعنى االرتفاع في الصكت كنحكه

كالنبر في الدراسات الصكتية الحديثة يختمؼ عف النبر في المعاجـ القديمة، لكف ىناؾ 
ىذا العمك ال يككف في الكممة عمى  عالقة تربط بيف االثنيف كىك عمك الصكت كارتفاعو لكف

نما يككف في مقطع مف المقاطع.  إطالقو، كا 

 النبر اصطالحًا:
ذا ما تـ االنتقاؿ إلى تعر  يالحظ أنيـ ذىبكا في  يؼ النبر في الدرس الصكتي الحديثكا 

، فقد عٌرفو  (5)شتى مما جعؿ البعض يقكؿ: "ليس مف السيؿ تعريؼ النبر" تعريفو مذاىب
 .(6)أنو: "إعطاء مزيد مف الضغط أك العمك لمقطع مف بيف مقاطع متتالية"ماريكبام ب

كيعرفو جاف كانتينك بأنو: "إشباع مقطع مف المقاطع، كذلؾ بتقكية ارتفاعو المكسيقي أك شدتو، 
 .(7)أك مداه، أك عدة عناصر منيا في آف كاحد"

                                                           
 .(40، 39/ص7ابف منظكر، لساف العرب )ج (1)
 .(296/ ص8الفراىيدم، العيف )ج (2)
 .مادة )ف ب ر( .( 896مجمع المغة العربية، المعجـ الكسيط )ص (3)
(؛ الزبيدم، تاج العركس مف جكاىر القامكس 38/ 5انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج (4)
 .(552/ص3)ج
 .(187صعمر، دراسة الصكت المغكم )  (5)
 .(93ماريك بام، أسس عمـ المغة )ص (6)
 .(188جاف كانتينك، دركس في عمـ أصكات العربية )ص (7)
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 .ب المحدثيفمف العر  -بشكمو المعركؼ –النبر  كيعد إبراىيـ أنيس أكؿ مف درس

، فعند النطؽ (1)"نشاط في جميع أعضاء النطؽ في كقت كاحد"فقد عرؼ النبر بقكلو: 
كالمساف كالشفتيف كأقصى  بمقطع منبكر، تنشط جميع أعضاء النطؽ ، فتنشط عضالت الرئتيف،

تقكل حركات الكتريف الصكتييف؛ إذ يقترباف أحدىما مف عند النطؽ باألصكات المجيكرة فالحنؾ، 
، فيصبح الصكت عاليا خر ليسمحا بتسرب أقؿ مقدار مف اليكاء، فتعظـ لذلؾ سعة الذبذباتاآل

يتسرب مقدار أكبر مف اليكاء؛ إذ يبتعد الكتراف فكاضحا في السمع، أما مع األصكات الميمكسة 
 .(2)الصكتياف عف بعضيما أكثر مف ابتعادىما مع الصكت الميمكس غير المنبكر

ف )االرتكاز(، كيعٌرفو بقكلو: "االرتكاز ىك درجة قكة النفس التي يينطؽ بيا كيسميو محمكد السعرا
 . (3)الصكت أك المقطع"

فو كماؿ بشر بأنو يعني: "نطؽ مقطع مف مقاطع الكممة بصكرة أكضح كأجمى كيعرًٌ 
نسبيان مف بقية المقاطع التي تجاكره". كيضيؼ" النبر يتطمب عادة بذؿ طاقة في النطؽ أكبر 

 .(4)"تطمب مف أعضاء النطؽ مجيكدان أشدكما ينسبيا 

ككذلؾ الحاؿ عند الغالبية العظمى مف عمماء األصكات العرب المحدثيف، حيث عٌرفكا 
النبر بمعنى الضغط أك مزيدان مف الجيد أك الكضكح النسبي لمقطع مف مقاطع الكممة بحيث 

 .(5)يككف بارزان 

عمى أف النبر يتطمب جيدان عضميان إضافيان تفؽ ما يبدك فإف جميع ىذه التعريفات تكعمى 
 عمى الجيد العادم لنطؽ األصكات. 

 كمف خالؿ التعريفات السابقة يالحظ الترابط بيف المقطع الصكتي كبيف النبر.
كمنيا  كالفرنسيةكمف المغات ما يخضع لقانكف خاص بمكاقع النبر في كمماتيا  كالعربية    

فالفرنسي عادة يضغط عمى المقطع األخير  ،لمغة اإلنجميزيةعدة ما في ىذا كاما ال يخضع لقا
فإذا تكمـ اإلنجميزية عمى سميقتو تنفر األيذف االنجميزية مف نطقو الذم تشكبو  مف كؿ كممة،

                                                           
 .(170أنيس، األصكات العربية ) ص (1)
 .(172، 171انظر: أنيس، األصكات المغكية )ص (2)
 .(189السعراف، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي  )ص (3)
 .(513 -512بشر، عمـ األصكات )ص  (4)
(؛ الصيغ، المصطمح الصكتي في الدراسات الصكتية 95انظر: كماؿ الديف، دراسة في عمـ األصكات )ص (5)

 .(281)ص
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ألٌف بعض الكممات اإلنجميزية يختمؼ معناىا  ،ية  قد تؤدم إلى اضطراب في الفيـليجة أجنب
ذا نيبر المقطع الثاني كانت باختالؼ مكاضع النبر،  إذا نيطقت ب نبر المقطع األكؿ كانت اسما كا 

 .augment- torment مف ىذه الكممات :  ،(1)فعال

ي كؿ المغات لمتفريؽ بيف حظ أف النبر ال يستخدـ فالدارس لمنبر في لغات مختمفة يالك 
 كبالتالي فيك ليس فكنيمان في كؿ المغات. ،المعاني

 نبر كفكنيـ: المغات النبرية، كاألخرل: غير النبرية.كتسٌمى المغات التي تستخدـ ال

فػ"المغات النبرية": ىي تمؾ التي يعتمد المعنى فييا عمى نكع النبر كدرجاتو، كعمى   
مكاقعو مف الكممة، كمف أمثمة ذلؾ المغة اإلنجميزية كاأللمانية، كاألسبانية، فالكممة الكاحدة في 

يء مف تغير المعنى بتغير درجات النبر كمكاقعو؛ بحيث يعد المغة اإلنجميزية مثالن قد يمحقيا ش
 النبري ىنا كحدةن صكتٌيةن يؤدل تغيرىا إلى تغير المعنى.

كلمغات النبرية تكظيؼ ممحكظ لمنبر عمى مستكل الجممة كذلؾ ألغراض بيانية خاصة، 
 كقصد التأكيد، أك التركيز، أك المفارقة.

  كالبكلنديةالتشيكية، ك الفنمندية، ك متيا المغة اليابانية، فمف أمث : أما "المغات غير النبرية"
الينغارية، كتتميز ىذه المغات بأنيا تثبت النبر في مكاف معيف، مثال عمى المقطع ك الفرنسية، ك 

، كما في المغتيف الفنمندية كالتشيكية، أك عمى المقطع األخير دائما كما في المغة األكؿ دائمان 
 .(2)الفرنسية

 لنبر في المغة ووظيفتو:ا درجات
كلقد أشار األصكاتيكف المحدثكف إلى درجات النبر استنادان إلى مبدأ الكضكح كالبركز           
 :(3)كمٌيزكا بيف ىذه األنكاع بعالمات كضعكىا فكؽ نكاة المقطع المنبكر كىي كاالرتكاز

طعو الصكتي أقكل النبر القكم أك االرتكاز القكم: كيككف ضغطو كأثره السمعي عمى مق -
كعالمة القكم عندىـ ىك شرطة مائمة، كيكضع في بداية المقطع كأكضح مف أم مقطع آخر، 

 المنبكر مباشرة إلى أعمى.

                                                           
 .(172، 171انظر: أنيس، األصكات المغكية )ص (1)
 .(520-516(؛ بشر، عمـ األصكات ) 190انظر: السعراف، عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي )ص (2)
 .(514، 513(؛ بشر، عمـ األصكات )ص190مـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ) صانظر: السعراف، ع (3)
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( كمف  ( ينطؽ بنبر كارتكاز أكبر مف )رى ( عند النطؽ بيا يالحظ أف )ضى رىبى مثاؿ كممة )ضى
  .)  )بى

يككف ضغطو كأثره السمعي عمى مقطعو النبر الكسيط أك االرتكاز الثانكم أك الكسيط: ك  -
ا بخط مائؿ، كيكضع في بداية المقطع الصكتي أقؿ مف النكع األكؿ،  ك يرمز لمكسيط أيضن

 المنبكر إلى أسفؿ.
 كذلؾ نحك كممة )ميٍستىحيؿ( يالحظ أف )ميٍس( قد ظير عمييا أثر النبر كىك كسيط.

أما أقؿ كأدنى مف النكع الثاني، ك  النبر الضعيؼ أك االرتكاز الضعيؼ: كيككف ضغطو كأثره -
.  النبر الضعيؼ فييترؾ عادةن بدكف رسـ كتابيٌو

كغالبنا ما يصحب النبرة القكية إشاراته أك حركاته جسميًٌةه، كاإلشارة باليد، كرفع 
ا اختالؼه في درجة الصكت، كربما في النغمة كذلؾ.  الصكت، كما يصحبو أيضن

ليكجية كظيفية، فيك مف الناحية النطقية ذك أثر كنك في كلمنبر قيـ صكتية نطقية كأخرل   
 .سمعي كاضح، يميز مقطعنا مف آخر أك كممةن مف كممة أخرل

أما مف الناحية الكظيفية فإف النبر يقكد إلى تعٌرؼ التتابع المقطعي في الكممات ذات   
 األصؿ الكاحد، عند تنكع درجات نبرىا كمكاقعو

ر كظائؼى بالغة في األىمية؛ إنو عند تنكع النبر أما عمى مستكل الجممة فإف لمنب
كدرجاتو يفيد التأكيد أك المفارقة؛ حيث ينتقؿ النبر القكم مف كممة إلى أخرل، كذلؾ قصدنا إلى 

 .(1)بياف ىذا التأكيد أك الكشؼ عف ىذه المفارقة

كلمنبر عمى مستكل الكالـ المتصؿ كظيفة ميمة، ترشد إلى تعرؼ بدايات الكممات 
                                                                                      اياتيا. كني

  استقالليا عندما يتصؿ ىذا الكالـة الكالـ قد تفقد شيئنا مف مفمف المعمكـ أف الكممة في سمس
بخاصة في الٌمغات كىنا يبرز النبر عامالن مف عكامؿ تعٌرؼ الكممة، كتعٌرؼ بداياتيا كنياياتيا، ك 

العربية ك ذات النبر الثابت الجارية عمى قكانيف منضبطة مطردة، كما ىك الحاؿ مثالن في المغة 
 الالتينية.

                                                           
 .(514، 513انظر: بشر، عمـ األصكات )ص (1)
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كقد صٌنؼ الدارسكف المغات في عمكميا إلى صنفيف رئيسيف، مف حيث ثبات النبر أك 
األكؿ بػ"المغات ذكات حريتو في االنتقاؿ مف مقطع إلى آخر في الكممة الكاحدة، فنعتكا الصنؼ 

 لقكانيف منضبطة محددة النبر الثابت" كالمغة العربية، حيث إف النبر في كمماتيا ثابت يخضع
كنعتكا الصنؼ الثاني بػ"المغات ذكات النبر الحر" كالمغة اإلنجميزية إذ ليس لمنبر فييا قكانيف 

الكممة الكاحد، إنيا لغة مف  ثابتة مطردة؛ بحيث ال يمكف التنبؤ بدرجة النبر أك مكقعو بيا في
 .(1)المغات التي تتمتع بما يسمى "تنكع النبر"

 مواضع النبر في المغة العربية:
اختمفت آراء العمماء حكؿ كجكد النبر في المغة العربية الفصحى بيف مقرو بكجكده        

 كمعارض عمى ذلؾ.

مف النبر، تغمب عميو  القديمة، يدخؿ نكعفي المغة العربية فكارؿ برككمماف يقكؿ: "
المكسيقية، كيتكقؼ عمى كمية المقطع فإنو يسير مف مؤخرة الكممة نحك مقدمتيا، حتى يقابؿ 
مقطعا طكيال فيقع عنده، فإذا لـ يكف في الكممة مقطع طكيؿ فإف النبر يقع عمى المقطع األكؿ 

 .(2)منيا"

كيؼ كاف حاؿ العربية  أما برجشتراسر يقكؿ: "إنو ال نص نستند عميو في إجابة مسألة
كمف كزف شعرىا أف الضغط لـ يكجد فييا الفصيحة في ىذا الشأف، كمما يتضح مف المغة نفسيا 

أك لـ يكد يكجد، كذلؾ أف المغة الضاغطة يكثر فييا حذؼ الحركات غير المضغكطة كتقصيرىا 
 .(3)بية"كتضعيفيا، كمد الحركات المضغكطة. كقد رأينا أف كؿ ذلؾ نادر في المغة العر 

كعٌمؽ رمضاف عبد التٌكاب عمى قكؿ براجشتراسر ما لفظو: "أٌما أنو ليس لدينا نص 
 ، كأٌما أٌف العربية لـ تكف تنبرنستند إليو في معرفة حالة النبر في العربية القديمة، فيذا صحيح

شعكب فإننا نشؾ في ذلؾ الذم قالو براجشتراسر كىك يغفؿ في كالمو التطكر المغكم، كتأثير ال
المختمفة التي غزتيا العربية بعاداتيا القديمة في النبر، كأٌثر ذلؾ في اختالؼ مكضعو مف 

 .(4)الكممة، كما يبدك لنا اآلف في تعدد طرؽ النبر في مثؿ كممة مطبعة"

                                                           
 .(520 -516انظر: بشر، عمـ األصكات )ص (1)
 .(103عبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة )ص (2)
  .(104المرجع السابؽ )ص  (3)
 .(104المرجع نفسو )ص (4)
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كيؤكد رمضاف عبد التكاب: "أف قدامى المغكييف العرب لـ يدرسكا )النبر( بمعنى الضغط 
فإف بعضيـ قد الحظ أثره في تطكيؿ بعض حركات الكممة كيسميو  عمى بعض مقاطع الكالـ،

 (1)ىػ )مطؿ الحركات("392ابف جني ت 

كرأم برجشتراسر في أنو ال نص نستند عميو في النبر صحيح؛ ألف النحاة لـ يقعدكا 
 لمنبر كمكاضعو في المغة العربية كما قعدكا لقضايا النحك كالصرؼ.

صدد: "ليس لدينا مف دليؿ ييدينا إلى مكاقع النبر في كيقكؿ إبراىيـ أنيس في ىذا ال
بيا في العصكر اإلسالمية األكلى؛ إذ لـ يتعرض لو أحد مف  اف ينطؽكالمغة العربية كما 
 .(2)المؤلفيف القدماء"

كعمى الرغـ مف ذلؾ قاـ العمماء المحدثكف كلـ يقفكا أماـ استنباط قيـ النبر كمكاضعو 
 داف دراسات النبر في عصر الفصاحةمكقؼ العاجز المتحجج بفق في المغة العربية الفصحى

القرآنية عمى لساف القراء، كاستنبطكا عمى ىدييا مكاضع النبر في المغة كعمدكا إلى القراءات 
 العربية.

كمف بيف ىؤالء العمماء إبراىيـ أنيس الذم ييعد أكؿ مف فٌصؿ تمؾ القكاعد، كأعطى ليا 
، كأخذ بيا معظـ الباحثيف المحدثيف كأثبتكه في دراساتيـ دكف زيادة أك أمثمة مف الكممات العربية

 (3)بالعرض كالتحميؿ، بعد إبراىيـ أنيس كؿ مف تماـ حساف -أيضان –كتناكؿ تمؾ القكاعد  نقصاف
 ...(6)كسمماف العاني (5)كأحمد مختار عمر (4)كرمضاف عبد التكاب

 :(7)النبر في النقاط اآلتية كيمكف تمخيص قكاعد  
مككف مف ثالثة  كىتىبى  :فالفعؿ إذا تكالت عدة مقاطع مفتكحة يككف األكؿ منيا منبكران  -1

.)  مقاطع مفتكحة فالنبر يككف عمى المقطع األكؿ )ؾى

                                                           
 .(106كاب، المدخؿ إلى عمـ المغة )صعبد الت (1)
 .(82، 81(؛ حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة )ص172أنيس، األصكات المغكية )ص (2)
 .(160انظر: حساف، مناىج البحث في المغة )ص (3)
 .(103انظر: عبد التكاب، المدخؿ إلى عمـ المغة )ص (4)
 .(308انظر: عمر، دراسة الصكت المغكم )ص (5)
 .(134اني، التشكيؿ الصكتي في المغة العربية لمعاني )صانظر: الع (6)
  .172، 171انظر: األصكات المغكية،  إبراىيـ أنيس، ص (7)
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فكممة :كتاب  ،ككف النبر عمى ىذا المقطع الطكيؿي  كاحدان  طكيالن  ذا تضمنت الكممة مقطعان إ -2
 .النبر فييا عمى المقطع الثاني

، فكممة كاتب األكؿفالنبر يككف عمى المقطع  ،الكممة  مككنة مف مقطعيف طكيميفكانت  إذا -3
 .النبر فييا عمى المقطع األكؿ

النبر عمى المقطع األخير إذا كاف المقطع األخير مف النكعيف ) ص ح ح ص ( أك ) ص  -4
مى المقاطع ( تحتكم عفإف النبر يككف عمى المقطع األخير، فمثال كممة )نستعيح ص ص ( ف

 ىكالنبر يككف عمى المقطع األخير ك  التالية ) ص ح ص / ص ح / ص ح ح ص ( فإف
ص ح ك كممة ) المستقر ( تحتكم عمى المقاطع التالية ) ص ح ص / ص ح ص /   (عيف)
 ص ح ص ص ( فإف النبر يككف عمى المقطع األخير ك ىك ) قر ( ./
يف ) ص ح ح يكف المقطع األخير مف النكعي ذا لـإ النبر عمى المقطع الذم قبؿ األخير -5

مف نكع كاحد قصير مفتكح )  لـ تتكاؿ في الكممة ثالثة مقاطعص ( أك ) ص ح ص ص ( ك 
كممة ) انصر ( تحتكم عمى المقاطع التالية ) ص ح ص / ص ح ص ( فإف  ، فمثالن ص ح (

اؾ ( تحتكم المقاطع ، ك كممة ) أخالذم قبؿ األخير ك ىك ) انػػػ ( النبر يككف عمى المقطع
التالية ) ص ح / ص ح ح / ص ح ( فإف النبر يككف عمى المقطع الذم قبؿ األخير ك ىك 

 )خا ( .
ذا كاف المقطع ما قبؿ األخير مف النكع إ النبر عمى المقطع الذم يسبؽ ما قبؿ األخير -6

ممة ، فمثال كلو مف النكع قصير مفتكح ) ص ح ( قصير مفتكح ) ص ح ( ك سبؽ بنظير
)ازدىر ( تحتكم عمى المقاطع التالية ) ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ( فإف النبر 

، ك كممة ) انكسر ( تحتكم عمى المقاطع ع الذم يسبؽ ما قبؿ األخير ) د (يككف عمى المقط
التالية ) ص ح ص / ص ح / ص ح / ص ح ( فإف النبر يككف عمى المقطع الذم يسبؽ ما 

 (  )ؾ قبؿ األخير
 ذم قبؿ األخير مف النكع ) ص ح ( ا كاف المقطع األخير مف النكع ) ص ح ص ( ك الذإ -7

فمثال كممة ) ركبؾ ( تحتكم عمى المقاطع التالية ) ص ح ص / ص ح / ص ح ص ( فإف 
 النبر يككف عمى المقطع الذم يسبؽ ما قبؿ األخير ) ركػػػ ( .

ف مكد فيمي حجازم أف ال حديث فييا عكأما الكممة المككنة مف مقطع كاحد، فيرل مح        
لكف قكاعد النبر تتناكؿ الكممة  ،ان منبكر دائم ف المقطع الكاحدإمقطع منبكر كآخر غير منبكر إذ 

               .(1)المككنة بنفسيا كبما اتصؿ بيا مف أكثر مف مقطع
                                                           

 .(81انظر: حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة )ص (1)
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تجعؿ السامع كاضحة بيف الميجات العربية في النبر  كمف الجدير بالذكر أٌف ىناؾ فركقان 
 . (1)يحس بسرعة أٌف محٌدثو مف أبناء ليجة أخرل

ىذه ىي مكاضع النبر في الكممة العربية، إال أنو قد يعترم الكممة  بعض األحكاؿ التي        
 :(2)تغير ىذا المكضع، مف ذلؾ

( فالنبر عمى التاء. - ( يككف النبر عمى الكاؼ، أما )يىٍكتيبي  االشتقاؽ: نحك )كىتىبى
ـٍ يىٍكتيٍب( النبر فييا عمى الكاؼ. مع - ( النبر فييا عمى التاء، ك )لى : )يىٍكتيبي  أحرؼ الجـز

( ك)كىتىٍبنىا( النبر  ( النبر عمى الكاؼ، كفي )كىتىٍبتي عند إسناد الفعؿ إلى الضمائر: مثاؿ فير )كىتىبى
 عمى التاء.

ساًرعكا( نبر )سا(، كفي ساًرعكا( النبر عمى ألؼ المد مف مع أحرؼ العطؼ: مثؿ ) )كى
سا( ك )ًرعكا(. (، كنبر أكلي عمى )ًر(، فتصبح كأنيا كممتاف كىما )كى  ثانكم عمى )كى

يحاكؿ المرء كضع قانكف  سمـ "أالٌ كلكف رغـ ىذه القكاعد التي كضعكىا إال أنو مف األ
 .(3)يحد طريقة النطؽ" صاـر

مالحظ أف المغة العربية ليست ىذا فيما يخص النبر عمى مستكل الكممة المفردة كمف ال       
 نبرية عمى مستكل الكممة؛ ألف تغير النبر عمى مستكل الكممة ال يؤدم إلى تغير المعنى.

أما فيما يخص النبر عمى مستكل الجممة أك التركيب، فمممتكمـ االختيار األكبر لمكممة 
 سامع.مو لمصً ك التي سيعطييا نبرا أقكل كأعمى، كىذا عمى حسب المعنى الذم يريد أف ي

شائع في  كىذا النبر ،بعا الختالؼ الكممة التي نيًبرىتكقد يختمؼ الغرض مف الجممة ت
                                                                       كثير مف المغات .

يشؾ في ذا نبرت كممة )سافر( ىذا يعني أف المتكمـ ؟ إففي قكلنا :ىؿ سافر أخكؾ أمس
 غير السفر ىك الذم تـ . آخر ٌف حدثان أكيظف  ،كث السفر  مف أخ السامعحد

                                                           
 .(82انظر: حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة ) ص (1)
 .(82، 81انظر: النجار، المغة كأنظمتيا بيف القدماء كالمحدثيف )ص (2)
 .(25ماريك بام، أسس عمـ المغة )ص (3)
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فيًيـ مف الكالـ أٌف الشؾ ليس في السفر بؿ الذم ييشؾ فيو ىك  (كاذا نبرت كممة )أخكؾ
ذا كقع النبر عمى كممة) أمس كاف أخاه أك عٌمو أك صديقو... إذ ربما ،رفاعؿ السف ييفيـ  (كا 

 سفر .منيا أٌف الشؾ في تاريخ ال

 ففي كممة )أخكؾ( ،نبر المقطع الياـ مف ىذه الكممة كنبر الكممة في جممة يككف في    
 .(1)()خك عمى المقطعالنبر يككف 

كبما أف النبر عمى مستكل الجممة كاختالؼ مكاضعو يؤدم إلى تغير المعنى يمكف 
 القكؿ أف المغة العربية لغة نبرية عمى مستكل الجممة.

 وداللتو: ( intonationالتنغيم )
 مقدمة:
تتألؼ المغة مف عناصر صكتية متنكعة، كما أف المكسيقى تصدر أصكات متنكعة، بيذا       

عجيب في  فالمغة تشترؾ مع المكسيقى في الكحدات الجزئية المككنة لكؿ منيما، كلمتنغيـ أثر
دائية المناسبة فيك مف العادات األ النفس البشرية، كالتنغيـ مصطمح حديث ال تخمك لغة منو

، إال أنو يختمؼ في الداللة مف لممكاقؼ المختمفة مف تعجب كاستفياـ كسخرية كتأكيد كتحذير
 فالتنغيـ مصطمح لساني يقابؿ لفظ (2)، كىك مصطمح نقؿ مف المغات األخرللغة إلى أخرل

(intonation.) 
 كقبؿ الحديث عف داللة التنغيـ في الحركؼ المقطعة  كاف ال بد مف:

، ك جيكد عمماء العربية كالتجكيد في دراسة التنغيـ ك نكاع النغمات فيوأشير أتعريؼ بالتنغيـ ك ال
 .داللتوكظيفة التنغيـ ك 

 تعريف التنغيم:
  :مينغتال

 (3)يعٌرفو ماريكبام عمى أنو: "تتابع مف النغمات المكسيقية أك اإليقاعية في حدث كالمي معيف"
 (4)رتفاع الصكت كانخفاضو اثناء الكالـ": "ىك ا كيعٌرفو تماـ حساف بأنو

                                                           
 .(175انظر: أنيس )األصكات المغكية( )ص (1)
 .(275الصيغ، المصطمح الصكتي في الدراسات العربية )ص (2)
 .(93ماريكبام، أسس عمـ المغة )ص (3)
 .(164حساف، مناىج البحث في المغة )ص (4)
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ف لكؿ مقاـ أبحسب المقاـ المقيكؿ فيو، فكما  يقصد بالتنغيـ "التنكيع في اداء الكالـ
 .دائو تناسب المقاـ الذم اقتضاهأفكذلؾ لكؿ مقاؿ طريقةه في  مقاالن 

 لتأنيب كالتكبيخ فقة، كىما غير امر غير النيي سطكة كردعا غيريىما شفالتينئة غير الرثاء، كاأل 
 .(1)كالتساؤؿ كاالستفياـ غير النفي كىكذا"

اسات المغكية العربية كيعد الدكتكر إبراىيـ أنيس أكؿ مف أدخؿ مصطمح التنغيـ في الدر 
: " أف اإلنساف حيف ينطؽ بمغتو ال يتبع درجة ذ يقكؿإمؽ عميو )مكسيقى الكالـ(، طأالمعاصرة ك 

، فاألصكات التي يتكٌكف منيا المقطع الكاحد قد كاتية كاحدة في النطؽ بجميع األصصكت
ؿ الختالؼ درجة ، كمف المغات ما يجعصكت ككذلؾ الكممات قد تختمؼ فيياتختمؼ في درجة ال

الختالؼ درجة الصكت حيف النطؽ  ذ تختمؼ فييا معاني الكممات تبعان إالصكت أىمية كبرل، 
 .(2)النغمة المكسيقية"بيا ... كيمكف أف نسمي نظاـ تكالي درجات الصكت ب

فكالىما فكنيـ غير تركيبي، إال أف  (؛tone( يختمؼ عف النغمة )intonationكالتنغيـ )
التنغيـ يكظؼ عمى مستكل العبارة أك الجممة، أما النغمة فتككف عمى مستكل الكممة المفردة 

الصكت في كقد جاء في لساف العرب النغمة: "جرس الكممة، كحسف (3)مثؿ: نعـ، بال، ال...
 .(4)القراءة كغيرىا"

 :(5)درجات التنغيم
في نغمتيف اثنتيف، ككاف ىذا التقسيـ مبنيان  لتنغيـئيسة القد حصر كماؿ بشر النغمات الر       

  عمى اعتبار نياية المنطكؽ. كىما:
 (falling toneالنغمة اليابطة أك المنخفضة: )

 مثمتيا: الجمؿ التقريرية.لالتصاؼ باليبكط في نيايتيا، كمف أكسميت كذلؾ 
 مثاؿ: محمكد في البيت، تنطؽ كممة البيت بنغمة ىابطة.

 (:rissing toneالنغمة الصاعدة )

                                                           
 .(177جبؿ، المختصر في أصكات المغة العربية )ص (1)
 .(176أنيس، األصكات المغكية )ص (2)
 .(137، 136لكشف، مباحث في عمـ المغة كمناىج البحث المغكم )ص (3)
 .(590/ 12ابف منظكر، لساف العرب )ج (4)
 .(537 -534انظر: بشر، عمـ األصكات )ص (5)
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كسميت كذلؾ لصعكدىا في نيايتيا، كمف أمثمتيا: الجمؿ االستفيامية التي تستكجب اإلجابة بال 
 أك نعـ.

 .مثؿ: محمكد في البيت؟ تنطؽ كممة البيت ىنا بنغمة صاعدة
 قد أضاؼ تماـ حٌساف: )النغمة المسٌطحة( كقاؿ: "ال ىي بالصاعدة كال ىي باليابطة".ك 

كتككف عند كقؼ المتكمـ قبؿ تماـ المعنى كمف أمثمتيا الكقؼ عند كؿ فاصمة مكتكبة 
عمى  فالكقؼ (1) چھ  ھ  ے      ۓ  ۓ       ڭ  ڭ      ڭ         ۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ         چ  اآلتية: اآلياتفي 

كقؼ عمى معنى لـ يتـ، فتظؿ نغمة الكالـ مسطحة، أما  ك)القمر( ثانيان  ( ك)القمر( أكالن ر)البص
 .(2)؛ ألنو كقؼ عند تماـ معنى االستفياـؼ عند )المفر( فالنغمة فيو ىابطةالكق

 ظائف التنغيم:و 
إذ تعد  ىي الكظيفة النحكية،عمى ما يبدك أىـ كظيفة لو لمتنغيـ كظائؼ عديدة، ك         

"الكظيفة األساسية لمتنغيـ، فيي العامؿ الفاعؿ في التمييز بيف أنماط التركيب كالتفريؽ بيف 
 .(3)أجناسو النحكية"

 فبالتنغيـ يمكف التفريؽ بيف أنماط الجمؿ مف تقريرية كاستفيامية كغيرىا.
ذا نطقت بنغمة ىابطة تككف تقر   يرية.فإذا نيًطقىت الجممة صاعدة تككف استفيامية، كا 

 كظائؼ أخرل كىي:ىناؾ  كباإلضافة إلى الكظيفة النحكية لمتنغيـ 

 : (4)الوظيفة الداللية السياقية
تظير ىذه الكظيفة في حاالت مثؿ الرضا كالقبكؿ كالزجر كالتيكـ كالغضب كالتعجب 

تنغيمية  مختمفة، كعادة ما تؤدم  كالدىشة كالدعاء بحيث تأتي العبارة أك الجممة بأنماط 
نغمات في ىذه المكاقؼ دكرىا بمصاحبة ظكاىر صكتية أخرل كالنبر القكم، أك ظكاىر ال

خارجية كرفع اليد أك الحاجب، كتتعمؽ ىذه الظكاىر بالظركؼ كالمناسبات التي ألقي فييا 
 الكالـ.

  

                                                           
 [.10 -7] القيامة:  (1)
 .(230انظر: حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا )ص (2)
 .(541ر: عمـ األصكات )صبش (3)
 .(539انظر: بشر، عمـ األصكات )ص (4)
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 :(1)الوظيفة التعبيرية
ىذه الفئة  كالتنغيـ في إطار ىذه الكظيفة يعطي استيضاح شخصية المتكمـ كانتمائو إلى

 االجتماعية أك تمؾ.

كأخيران يقكـ التنغيـ في الكالـ بكظيفة الترقيـ في الكتابة، غير أف التنغيـ أكضح مف 
 .(2)الترقيـ في الداللة عمى المعنى الكظيفي لمجممة

فإذا كاف لمنقطة كالفاصمة كالشرطة كعالمة االستفياـ كعالمة التعجب دكر في إظيار 
مة المكتكبة فممتنغيـ الدكر نفسو في الكالـ المنطكؽ، بؿ لو الدكر األكبر المعنى الكظيفي لمجم

 في بياف المعنى الكظيفي لمكالـ المنطكؽ التساعو كتعدده، كمحدكدية عالمات الترقيـ.

 جيود عمماء العربية في دراسة التنغيم:
لى نتائجو.إف البحث عف التنغيـ في التراث المغكم أمر ميختمؼ في النظر إليو ك          ا 

فالباحث عف دراسات عممية شاممة عف التنغيـ تعٌرفو كتحدد درجاتو ككظائفو، كتشبو أك تعادؿ 
 قضايا النحك كالصرؼ ال يجد مف بحثو جدكل، كال يخرج بنتيجة.

أما الباحث عف مدل كعي عمماء المغة القدماء بظاىرة التنغيـ، فيجد غير إشارة تدؿ 
 ة الصكتية.عمى ىذا الكعي بيذه الظاىر 

   ف لـ يصرح بوا  ك  لندبةاباب كتابو في فيذا سيبكيو زعيـ النحاة يشير الى التنغيـ في 
ذ يقكؿ : "اعمـ أف المندكب مدعٌك كلكنو متفٌجع عميو، فإف شئت ألحقتى في آخر االسـ األلؼ، إ

معينة كنمط مف ، يترنمكف فييا يعني: أنيـ يمكنكنيا بمكسيقى (3)" ألف الندبة كأنيـ يترنمكف فييا
                                                                      . (4)التنغيـ خاص

 .نمط مف التنغيـ خاص بونيـ كانكا ييمكًنكنيا بمكسيقى معينة ك ألى إنو يشير أفك

الذم كرسو لدراسة اصكات  عراب(ة اإلكىذا ابف جني يختتـ مقدمة كتابو )سر صناع
عمـ األصكات كالحركؼ لو تعمؽ كمشاركة لممكسيقى لما فيو مف  ابقكلو : "... كىذ ،العربية

                                                           
  .(540(؛ بشر، عمـ األصكات )ص89انظر: النجار، المغة كأنظمتيا )ص (1)
 .(222حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا )ص (2)
 .(2/220سيبكيو، الكتاب )ج (3)
 .(550انظر: بشر، عمـ األصكات )ص (4)
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ف أدراؾ إكاضحة عمى  ةالتعبير بمصطمح )النغـ( فيو داللف (1)صنعة األصكات كالنغـ ..."
 . (2)ف ىذا التنغيـ جزء ال يتجزأ مف خكاص الكالـأالكالـ المنطكؽ يصدر مينىغمان، ك 

يالن اخر ينبئ عف كعيو بمكسيقى الكالـ كتمكيف نغماتو عندما كيقٌدـ لنا ابف جني دل
ذفت الصفة كدلت ذ يقكؿإؼ الصفة في قكليـ )سير عميو ليؿ(، تعٌرض لقضية حذ : " كقد حي

                                                                         الحاؿ عمييا . 

           . ف: ليؿ طكيؿ: سير عميو ليؿ كىـ يريدك يـفيما حكاه صاحب الكتاب مف قكل كذلؾ
ككأف ىذا إنما حذفت فيو الصفة لما دؿ مف الحاؿ عمى مكضعيا . كذلؾ أنؾ تحس في كالـ 

. قكـ مقاـ قكلو : طكيؿ أك نحك ذلؾالقائؿ لذلؾ مف التطكيح كالتطريح كالتفخيـ كالتعظيـ ما ي
 .(3)كأنت تحس ىذا مف نفسؾ إذا تأممتو "

نؾ عندما تمدح انسانا كتثني عميو تقكؿ : " كاف كهللا رجال ! فتزيد في أيقكؿ كما  ثـ
طالة الصكت بيا ) كعمييا ( أم  قكة المفظ ب ) هللا ( ىذه الكممة كتتمكف في تمطيط الالـ كا 

 (4)أك نحك ذلؾ" أك كريمان  أك شجاعان  فاضالن  رجالن 

 ( ىذه الكممة كتتمكف في تمطيط كلعؿ مقكلة ابف جني )فتزيد في قكة المفظ ب ) هللا
طالة الصكت بيا ) كعمييا منغمة عمى درجتيف ىابطة ثـ راد بيا نطؽ الكممة أ ( الالـ كا 

 .صاعدة
بعد الكقكؼ عمى جميع ىذه النصكص لعمماء العربية يتضح لنا أنيـ أدرككا أىمية 

ال كالكتابة تمثؿ المرحمة التنغيـ ألف األصؿ في المغة اف تككف منطكقة كذلؾ ألف النطؽ يأتي أك 
 الثانية  ألنيا ماىي إاٌل صدل كمحاكلة لرسـ المنطكؽ .

و كجيكد عمماء فكبعد التعرؼ عمى النبر كأنكاعو كقكاعده، كعمى التنغيـ كأنكاعو ككظائ
لنبر كالتنغيـ في الحركؼ المقطعة، كاف ال بٌد مف اإلشارة تكضيح مكاضع ا ، كقبؿالعربية فيو

 .ـ كثيؽ الصمة بالنبر، فال يككف التنغيـ إال عمى مقطع منبكرإلى أف التنغي

                                                           
 .(1/9اإلعراب )ج ابف جني، سر صناعة (1)
 .(550انظر: بشر، عمـ األصكات )ص (2)
 .(2/370،371ابف جني، الخصائص )ج (3)
 .(2/371ابف جني، الخصائص ) (4)
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يقكؿ تماـ حساف: "إف ىبكط  النغمة أك صعكدىا أك تحكليا عف المستكل السابؽ في كسط 
 الكالـ أك في آخره، ال يككف إال متفقان مع النبر. 

 فال تتحكؿ النغمة ىذا التحكؿ إال عمى مقطع منبكر.

لتنغيـ ال يمكف انفكاكيا، كلذلؾ يكثر أف يقؼ المرء عند أحد كىذه الصمة بيف النبر كا
المعاني باحثان عما إذا كاف ىذا المعنى كظيفة النبر بمفرده أك التنغيـ بمفرده، ثـ ال يستطيع 

 .(1)الجـز بأنو كظيفة أحدىما عمى انفراد"

ما  ية المقطعالتعريفات لممقطع كأىم أثناء تقديمو بعض عبد الجميؿ  كقد بٌيف عبد القادر
( عمى أف سٌمـ التنكعات Stetsonيؤكد الترابط بيف التنغيـ كالمقطع الصكتي؛ حيث أكٌد )

الصكتية يتشكؿ مف أصغر كحدة، ىي الفكنيـ، ثـ المقطع ثـ النبر ثـ التنغيـ، ككؿ ىذه مؤتمفة 
د كؿ ال يمكف أف نجتزلء أم كاحد منيا، أك نسقطو، لما لعمميا الكظيفي المترابط مع حدك 

 .(2)منيما
لمتعرؼ   بد مف تحميؿ ىذه الحركؼ صكتيان الفي الحركؼ المقطعة كاف ٌ كلتكضيح النبر كالتنغيـ 
 عمى مقاطعيا الصكتية

 لـ         : أ               لؼ                الـ                      ميـا
 ص ص ح         ص ح ص        ص ح ح ص         ص ح ح            

، فإف النبر مف خالؿ التحميؿ الصكتي ككفقا لقكاعد النبر التي تـ الحديث عنيا آنفان 
يككف عمى الميـ؛  ألف النبر يككف عمى المقطع األخير إذا كاف المقطع األخير مف النكعيف 

 )ص ح ح ص(  أك ) ص ح ص ص ( فإف النبر يككف عمى المقطع األخير
 الـ            ميـ               صاد             المص     : أ               لؼ   

 ص ح       ص ح  ص    ص ح ح ص   ص ح ح ص  ص ح ح ص.             
 كفي )المص( فالنبر عمى صاد، ألنيا انتيت بالمقطع )ص ح ح ص(.

 
 الر        : أ               لؼ                 الـ           را

 ص ح ص      ص ح ح ص   ص ح ح. ص ح                  

                                                           
 .(230حساف، المغة العربية معناىا كمبناىا )ص (1)
 .(99انظر: عبد الجميؿ، عمـ الصرؼ الصكتي )ص  (2)
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الـ؛ ألف النبر يقع عمى المقطع الذم قبؿ األخير لأما في )الر( فإف النبر يككف عمى ا
إذا لـ يكف المقطع األخير مف النكعييف ) ص ح ح ص ( أك ) ص ح ص ص ( ك لـ تتكاؿ 

 في الكممة ثالثة مقاطع مف نكع كاحد قصير مفتكح ) ص ح (.
 

 لؼ                 الـ           ميـ                را            المر      : أ    
 ص ح       ص ح ص      ص ح ح ص    ص ح ح ص      ص ح ح.             

ألف النبر يقع عمى المقطع الذم قبؿ األخير إذا لـ  كالنبر في )المر( يككف عمى الميـ
) ص ح ص ص ( ك لـ تتكاؿ في  يكف المقطع األخير مف النكعييف ) ص ح ح ص ( أك
 الكممة ثالثة مقاطع مف نكع كاحد قصير مفتكح ) ص ح (.

 
 كييعص  : كاؼ            ىا                  يا             عيف               صاد

 ح ص   ص ح ح    ص ح ح     ص ح ص ص    ص ح ح ص. حص             
 انتيى بالمقطع ص ح ح ص. يقع النبر في )كييعص( عمى الصاد؛ فقد

 
 طو       : طا               ىا

 ص ح ح       ص ح ح.         
كفي )طو( يقع النبر عمى الطاء؛ ألنو إذا كانت الكممة  مككنة مف مقطعيف طكيميف، فالنبر 

 يككف عمى المقطع األكؿ.
 طسـ:    طا           سيف              ميـ

 ص    ص ح ح ص.ص ح ح     ص ح ح         
 كقع النبر في )طسـ( عمى الميـ، فقد انتيت بالمقطع ص ح ح ص.

 طس     : طا               سيف
 ص ح ح       ص ح ح ص.   

 فقد انتيت بالمقطع ص ح ح ص.، ى السيفأما في )طس( فالنبر يككف عم
 يس      : يا                سيف

 ص ح ح       ص ح ح ص.   
 ( يككف عمى السيف؛ فقد انتيت بالمقطع ص ح ح ص.كالنبر في )يس
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 ص      : صاد
 ص ح ح ص.   
 

 حـ       : حا              ميـ
 ص ح ح      ص ح ح ص.    

 عمى الميـ؛ فقد انتيت بالمقطع ص ح ح ص.النبر في )حـ( يككف 
 

 قاؼ      عيف               سيف         :عسؽ
 ص ح ح ص.   ص ح ص ص   ص ح ح ص        

 النبر في )عسؽ( يككف عمى القاؼ
 ؽ        : قاؼ

 ص ح ح ص.     
 ف        : نكف

 ص ح ح ص.    
عسؽ( كقع  عمى  طس، يس، حـ، كعمى ما تقدـ فإف النبر في )الـ، المص، كييعص، طسـ،

 المقطع األخير .
 ككقع النبر عمى المقطع الثاني في ) الر، المر(.

 لنبر عمى المقطع األكؿ.( فقد كقع اأما في )طو
كلـ أذكر مكضع النبر في ) ؽ، ص، ف( ألف الكممة المككنة مف مقطع كاحد ال حديث فييا 

 .(1)ف المقطع الكاحد منبكر دائماإعف مقطع منبكر كآخر غير منبكر إذ 
  

                                                           
 .(81انظر: حجازم، مدخؿ إلى عمـ المغة )ص (1)
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 لرابعالمـــبـحــث ا
 لـوصـــصل والــلفا

 الفصل لغة:
: بىكفي ما بيفى الشيئيًف كالفىصؿي مف الجسد جاء في لساف العرب: "فصؿ: ال           فىصؿي

ًؿ كبي ؿى بينيما يىفًصؿي كيؿًٌ فصميًف كىصؿه  فمىكضعي الًمفصى ...الفىصؿي الحاجزي بيفى الشيئيًف فىصى
ؿى مف  متي الشيءى فانفصؿى أم قىطىعتيوي فانقطعى...فصى ؿى كفصى متي الشيءى فانفصى ؿى كفصى فىصالن فانفصى

، رىجى رىجى مف  الناحية أم خى ؿى في سبيًؿ هللا فمات أك قهًتؿى فىييكى شييده؛ أم خى كفي الحديث: مف فىصى
متي  نًزًلًو كبىمىًدًه كفاصى ؿي  مى اىا، كالفيصى اةى أم عىض  ، كفصؿى الًقضابي الش  ًريًكي كالتىفصيؿي التبييفي شى

كـه فاصى  ـي كحي كى " ؿه الحاكـي كيقاؿي القضاءي بيف الحًؽ كالباطًؿ، كقد فصؿى الحى ؿه ماضو  . (1)كفيصى

 الوصل لغة:
ؿى بشيءو فما بينيما كيصميوي، كمىكًصؿي        يءو ات صى : كيؿ  شى ؿى البعيًر  جاء في كتاب العيف: "كىصى

ًزًه كفىًخًذًه...كاٌتصؿى الرجؿي أم انتسب، فقاؿ: يا فالف" ما بيف عىجي
(2). 

متي الشيءى  اليجراف، الكى صؿه: خالؼ الفىصًؿ، ًضد  بالشيًء كًصمة، كالكىصؿي  كفي المساف: " كصى
ؿى الشيءى بالشيًء يىًصموي كصال كصمة...كات صؿ الشيءي بالشيًء لـ ينقطع" كىصى
(3). 

 :(4)القراءات(و النحو، و الفصل والوصل بين العموم )عمم الخط، 
 مدلكؿ الفصؿ كالكصؿ كجد في عمـ الخط العربي كالنحك كعمـ القراءات باإلضافة إلى     

 كجكده في البالغة. 

القطع سكاء في رسـ المفظ أك  :كقد تختمؼ المسميات كلكنيا في النياية تعني بالفصؿ
في المعنى، كتعني بالكصؿ: الربط سكاء بيف حركؼ المفظ أك بيف األلفاظ أك بيف معنى كمعنى 

 .(5)آخر

                                                           
 .(521/ ص11ابف منظكر، لساف العرب  )ج (1)
 .(153، 152/ 7الفراىيدم، العيف )ج (2)
 .(316/ ص15ابف منظكر، لساف العرب )ج (3)
 .(20 -16انظر: سمطاف، الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ )ص (4)
 .(13انظر: سمطاف، الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ )ص (5)
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مكصكلة متمثال في رسـ الكممة حيف تكتب  الخط العربي نرل الفصؿ كالكصؿ ففي عمـ
كفي البرىاف لمزركشي فصؿ بعنكاف في الفصؿ كالكصؿ  الحركؼ أك مفصكال بعضيا عف بعض

يتكمـ فيو عف كصؿ الكممات في الخط كعف فصميا يقكؿ: "اعمـ أف المكصكؿ في الكجكد تكصؿ 
  كمماتو في الخط. 

كمػػػػػػا تكصػػػػػػؿ حػػػػػػركؼ الكممػػػػػػة الكاحػػػػػػدة، كالمفصػػػػػػكؿ معنػػػػػػى فػػػػػػي الكجػػػػػػكد يفصػػػػػػؿ فػػػػػػي 
 ڦچصػػػػػؿ كممػػػػػة عػػػػف كممػػػػػة، فمنػػػػػو "إنمػػػػػا" بالكسػػػػر، كمػػػػػو مكصػػػػػكؿ إال كاحػػػػػدا الخػػػػط كمػػػػػا تف

ألف حػػػػرؼ مػػػػا ىنػػػػا كقػػػػع عمػػػػى مفصػػػػؿ، فمنػػػػو خيػػػػر مكعػػػػكد بػػػػو ألىػػػػؿ  (1) چڄڄ ڄ ڦ
 (2)الخير كمنو شر مكعكد بو ألىؿ الشر، فمعنى "ما" مفصكؿ في الكجكد كالعمـ ..."

كعطؼ البياف كالحاؿ في النحك يبرز "الفصؿ كالكصؿ" في درس العطؼ كالتككيد ك     
كضمائر الفصؿ كضمائر الكصؿ كأنكاع الجمؿ كأدكات الربط كمعاني الحركؼ كغير ذلؾ مف 

 .ضكابط
 كىك العمـ الذم أعار المصطمح لمبالغة.  ،لقراءات فيك عماد "الفصؿ كالكصؿ"أما عمـ ا

 :مصطمح "الفصل والوصل" مصدره عمم القراءات
طمح الفصؿ كالكصؿ، فقد سبؽ كجكده في عمـ لمص لقد كاف عمـ القراءات مصدران 

القراءات، كتعريؼ عمماء القراءات بو، كتشابو المدلكؿ كالغرض، فالقراءة أيًّا كاف نكعيا تحكيؿ 
لأللفاظ المكتكبة إلى أصكات منطكقة تؤدم نفس الدالالت، كفي أداء نفس الدالالت تكمف 

يتذكقو، سيقرؤه بطريقة تؤدم إلى إفساد معناه المشكمة، فالقارئ الذم ال يفيـ معنى ما يقرأ كال 
ميما كاف عميقا رائعا، كالخطيب إذا لـ يكف متمكنا مف لغتو كمف معانيو التي يريد أف يكصميا 
 .إلى المستمع سيككف إلقاؤه مساعدا عمى تفتيت معانيو كتشتيت ذىف مف يستمع لو

ذا كاف األمر كذلؾ في القراءة كالخطابة فيك في القرآف  .أشد أىمية كأعظـ ضركرة كا 

يقكؿ الزركشي في الكقؼ كاالبتداء، "ىك فف جميؿ كبو يعرؼ كيؼ أداء القرآف، كيترتب 
عمى ذلؾ فكائد كثيرة كاستنباطات غزيرة، كبو يتبيف معاني اآليات، كيؤمف االحتزاز في الكقكع 

                                                           
 [.134] األنعاـ:  (1)
 .(417/ 1شي، البرىاف )جالزرك (2)
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نبارم كابف عباد المشكالت، كقد صنؼ فيو الزجاج قديما كتاب القطع كاالستئناؼ كابف األ في
 (1)كالداني كغيرىـ"

عمى مؤلفات القراءات، فقد كجدت مصطمحات الكقؼ كالكصؿ  كلـ يكف األمر مقصكران   
كالقطع كاالبتداء، كالكقؼ كاالبتداء، كالقطع كالكصؿ في كتب النحك كالتفسير، فقد تكمـ سيبكيو 

يككناف في الكصؿ إذا سكف عف "ىذه الحركؼ التي يسمع معيا الصكت كالنفخة في الكقؼ ال 
 .(2)ألنؾ ال تنظر أف ينبك لسانؾ كال يفتر الصكت حتى تبتدئ صكتا"

 .(3)ىػ  يستعمؿ مصطمح القطع كاالبتداء كالكقؼ كاالستئناؼ كالكقؼ كالكصؿ207كالفراء ت 

ىػ( في كتابو السبعة في القراءات يكرد مصطمح الكصؿ كالكقؼ، 324-كابف مجاىد)
الخصائص، أما الزمخشرم فقد استعمؿ مصطمح الكقؼ كاالبتداء، كالكقؼ ككذا ابف جني في 

 كالكصؿ، كالقطع كالكصؿ.

كيعرؼ ابف الجزرم "الكقؼ" بأنو: عبارة عف قطع الصكت عمى الكممة زمنا، يتنفس فيو 
عادة بنية استئناؼ القراءة، إما بما يمي الحرؼ المكقكؼ عميو أك بما قبمو كيأتي في رءكس اآلم 

اطيا، كال يأتي في كسط كممة كفيما اتصؿ رسما كال بد مف التنفس معو". كفي الفرؽ بيف كأكس
الكقؼ كالقطع كالسكت يقكؿ: ىذه العبارات جرت عند كثير مف المتقدميف مرادا بيا الكقؼ 

 (4)غالبا، كال يريدكف بيا غير الكقؼ إال مقيدة"

ـ إما أف يتـ أك ال، فإف تـ كاف كينقسـ الكقؼ عنده إلى اختيارم كاضطرارم، ألف الكال
اختياريا، كككنو تاما، ال يخمك إما أف ال يككف لو تعمؽ بما بعده البتة، أم: ال مف جية المفظ كال 
مف جية المعنى، فيك الكقؼ الذم اصطمح عميو األئمة بػ "التماـ" لتمامو المطمؽ، يكقؼ عميو 

كنحك )إف  (5) چٱ ٻ ٻچكاالبتداء كيبتدأ بما بعده كالكقؼ عمى )أكلئؾ ىـ المفمحكف( 
ف كاف لو تعمؽ فال يخمك  (6) چں ڱ ڱ ںچهللا عمى كؿ شيء قدير( كاالبتداء  كا 

                                                           
 .(339/ 1المرجع السابؽ )ج (1)
 .(175/ 4سيبكيو، الكتاب )ج (2)
 .(184/ 1الفراء، معاني القرآف )ج (3)
 .(1/238ابف الجزرم، النشر في القراءات العشر )ج (4)
 [.6، 5] البقرة:  (5)
 [.21، 20] البقرة  (6)
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ىذا التعمؽ إما أف يككف مف جية المعنى فقط، كىك الكقؼ المصطمح عميو بػ الكافي لالكتفاء 
 عما بعده كاستغناء ما بعده عنو.

ف كاف التعمؽ مف جية المفظ  كىك كالتاـ في جكاز الكقؼ عميو كاالبتداء بما بعده، كا 
لحسف ألنو في نفسو حسف مفيد، يجكز الكقؼ عميو دكف االبتداء افيك الكقؼ المصطمح عميو بػ "

كعمى )رب العالميف( كعمى  بما بعده لمتعمؽ المفظي نحك الكقؼ عمى )بسـ هللا( عمى )الحمد هلل(
ف لـ يتـ الكالـ كاف الكقؼ عميو ا كىك المصطمح عميو بػ "القبيح" كال  ضطراريان )الرحمف(، كا 

يجكز تعمد الكقؼ عميو إال لضركرة ًمف انقطاع نفس أك نحكه لعدـ الفائدة أك لفساد معنى نحك 
( ك )مالؾالكقؼ عمى )بسـ هللا( كعمى )الحمد هلل( كعمى )رب ( ك اؾ( فكؿ ىذا ال يتـ )إييـك

 .(1)عميو كالـ كال يفيـ منو معنى

لكقؼ كىك  يدكر حكؿ إنما يعني شيئا كاحدا ىك ا عو، أك القطع أك الفصؿ،فالكقؼ بأنكا 
ف لـ يتكافر التماـ المطمؽ، فالشبيو  تماـ المعنى كاكتفائو بنفسو عف أف يكصؿ بما بعده كا 
بالتماـ، أم: أف يككف المعنى الثاني لو فضؿ تعمؽ بالمعنى األكؿ، كىذا ىك الكقؼ الكافي 

 صد كماؿ االنقطاع كشبو كماؿ االنقطاع.كالكقؼ الحسف، ككأنو يق
كقبؿ الحديث عف الفصؿ كالكصؿ في الحركؼ المقطعة كاف ال بٌد مف ذكر أقساـ الكقؼ عند 

 معظـ القراء.

الكقؼ عمـ ضركرم لمعرفة معاني القرآف كىك معيار دقيؽ لحسف الفيـ كدقة المالحظة        
ي لديو، كتعارضت االحكاـ في نظره، كأىـ كتكامؿ المعنى، فمف أساء الكقؼ اضطربت المعان

قارلء القرآف مكاطف الكقؼ الصحيح، لكي يستقيـ المعنى كتتضح الداللة   ما يجب أف يتعممو
 كيصح الحكـ.

 :قسام الوقف عند معظم القراءأ
 :(2)كمعظـ القراء يقسمكف الكقؼ إلى أربعة أقساـ        

رءكس اآليات  مما بعده، كأكثر ما يككف عند األكؿ: تاـ مختار: كىك الذم ال يتعمؽ بشيء
 (كجعمكا أعزة أىميا أذلة)يكجد قبؿ انقضاء الفاصمة عند ما ينتيي الكالـ كقكلو تعالى:  كأحيانان 

                                                           
 .(228 -1/225انظر: ابف الجزرم،  النشر )ج (1)
 (.353- 350/ ص 1ركشي، البرىاف )ج انظر: الز  (2)
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 چڎڌڎچ: كىنا انتيى كالـ بمقيس، ككقكلو تعالى
ألنو معطكؼ عمى المعنى، أم (1)

 .الصبح كبالميؿ
  ما بعدهفي المعنى فيحسف الكقؼ عميو، كاالبتداء بالكافي: منقطع في المفظ متعمؽ  :الثاني

 .ىنا الكقؼ، ثـ يبتدئ بما بعد ذلؾ (2) چ      ڍ  ڌ  ڌچ كقكلو تعالى: 
الثالث: الحسف: كىك الذم يحسف الكقكؼ عنده، كال يحسف االبتداء بما بعده، لتعمقو بو في المفظ 

 .(4) چ    ڀ  ڀچ، كقكلو: (3) چڌ  ڌ   ڎ  ڎچكالمعنى، كقكلو: 
 .الرابع: القبيح: كىك الذم ال يفيـ منو المراد

كاالبتػػػػػػداء  (5) چڱ ڳ ڱ ڳچكمػػػػػػف الكقػػػػػػؼ القبػػػػػػيح الكقػػػػػػؼ عمػػػػػػى قكلػػػػػػو تعػػػػػػالى: 
 تعمد الكقؼ كقصد معناه فقد كفر.، كمف (6) چ ڻڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  چبقكلو: 

، كالكقؼ عمى النفي دكف (7) چگ گگ گ کچكمف الكقؼ القبيح الكقؼ عمى قكلو:  
 .(8) چ  حت     خت   مت   ىت     چاإليجاب في قكلو: 

 : لفصل والوصل في الحروف المقطعة )الوقف واالبتداء(ا
 ان في الكقؼ عمييا تبع كا، كاختمفافي الحركؼ المقطعة في عددىا كمعناىا كا عرابيالعمماء اختمؼ 
 لذلؾ.

كالكصؿ عمى ( لـ ا)ؼ عمى يبنى الكق"بًف محم دو األىٍشميكًني   قاؿ أحمدي بفي عبد الكريـً 
ىا الككفيكف كعمى أنيا معربة عدٌ  ؟ اختالؼ المعربيف في أكائؿ السكر ىؿ ىي مبنية أك معربة

  آية ألف  ىذه الحركؼ إذا كقؼ عمييا كاف ليا محؿ مف اإلعراب كتصير جممة مستقمة بنفسيا
 كىي : ففييا كنظائرىا ستة أكجو

 .ال محؿ ليا  -1
                                                           

 [.138، 137] الصافات:  (1)
 [.23] النساء:  (2)
 [.1] الفاتحة: (3)
 [.2] الفاتحة: (4)
 [.73، 17] المائدة:  (5)
 [.17] المائدة:  (6)
 [.258] البقرة:  (7)
 [.19] محمد:  (8)
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 ع باالبتداء كىك الرف ،أك ليا محؿ -2
 أك الخبر  -3
 كالنصب بإضمار فعؿ  -4
 ... أك النصب عمى إسقاط حرؼ القسـ -5
 :نحك ،كبقي عممو ،أك الجر بإضمار حرؼ القسـ أم أنيا مقسـ بيا حذؼ حرؼ القسـ -6

 .(1)"كذلؾ مف خصائص الجاللة فقط ال يشركيا فيو غيرىا، هللا ألفعمف
 أك رفع بما عاد مف الياء المتصمة بفي ، بوإف رفع ذلؾ بيدل أك ىدل  فالكقؼ عمى الـ  تاـ:

 (بالكتاب)أك رفع ذلؾ  (ذلؾ الكتاب حؽ بيدل) :كأنؾ قمت (ال ريب فيو)أك رفع بمكضع 
 .خبر المبتدأ  (كال ريب فيو) ،كالكتاب نعت أك بدؿ ،أك رفع ذلؾ باالبتداء ، أك الكتاب بو

 .لـاإف جعمت خبر مبتدأ محذكؼ أم ىذه أك ىذه  :ككاؼ
 .(لـا) اقرأ :أم ،إف نصبت بمحذكؼ: فكحس

قد قاـ مقاـ  ( ذلؾ الكتاب)كأف  ،إف جعمت عمى إضمار حرؼ القسـ :كليست بكقؼ
دت بو عمى عً إف  ىذا الكتاب يا محمد ىك الكتاب الذم كي )كحؽ ىذه الحركؼ  :جكابيا ككأنو قاؿ

ألف  القسـ ال  ؛ال تفصؿ منولحصكؿ الفائدة فيو ف ،فيي متعمقة بما بعدىا (لساف النبييف مف قبمؾ
 .مف أداة القسـ كىنا الكالـ عارو  ،كالقسـ يفتقر إلى أداة ،كجكابو بعده ،بد لو مف جكاب

 .خبره (كذلؾ)إف جعمت مبتدأ : لـ كقفناال تعد اك  

 (لـ خبر )ا كالجممة ،خبره(الكتاب )كقفنا إف جعؿ ذلؾ مبتدأ ثانينا ك( لـ ا )ككذا ال يككف  
لكف الظاىر جكازه  ،كفيو نظر مف حيث تعدد الخبر كأحدىما جممة اإلشارة،باسـ  كأغنى الربط

ف جعؿ  ،كأما إف جعؿ صفة فال،خبرنا  (تسعى)إف جعؿ  (فإذا ىي حية تسعى) :كقكلو  (لـا)كا 
 .بدؿ أك عطؼ بياف حسف الكقؼ عمى الكتاب (الكتاب)ك ،مبتدأ ثانينا (ذلؾ)مبتدأ ك

أك جعؿ ذلؾ مبتدأ كالكتاب كال ريب  (،ال ريب)بتدأ خبره م (ذلؾ)كليس بكقؼ إف جعؿ   
كىكذا  ،كىك كخبره خبر عف األكؿ ،رنا عف المبتدأ الثاني(خبال ريب فيو )أك جعؿ  ،لو اففيو خبر 

ف محالن مف اإلعراب  .(2)يقاؿ في جميع الحركؼ التي في أكائؿ السكر عمى القكؿ بأنيا معربة كا 
 المص:

 عمت مبتدأ أك خبر مبتدأ.الكقؼ عمييا كاؼ: إف ج
                                                           

 .(29، 28صاألشمكني، منار اليدل في بياف الكقؼ كاالبتدا ) (1)
 .(29انظر: المرجع السابؽ )ص (2)
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 أك مفعكؿ فعؿ محذكؼ.
 : إف جعؿ كتاب خبر مبتدأ محذكؼ تقديره: ىذا كتاب.الكقؼ عمييا تاـ

 : إف جعؿ كتاب في مكضع جر عمى القسـ، كالجكاب محذكؼ.الكقؼ عمييا جائز
مد ىك يا مح ليست كقفان: إف جعؿ قسمان كما بعده جكابو، كالتقدير: كىذه الحركؼ إف ىذا الكتاب

 . (1)ما كعدت بو
 الر:

ف جي إف جي  :كقؼ تاـ عؿ كتاب مبتدأ حذؼ عؿ كتاب خبر مبتدأ محذكؼ تقديره ىذا كتاب، كا 
كخبره نو ال يفصؿ بيف المبتدأ (خبره؛ ألكتاب )أ كتدمب (الر)إف جعؿ  :خبره كليس بكقؼ

 .(2)بالكقؼ، كليس بكقؼ إف جعؿ الر مقسما بيا كما بعدىا جكاب
 المر:

 عمييا تاـ.الكقؼ 
 .(3)كال يكقؼ عمييا إف جعمت قسـ ) كهللا إف تمؾ آيات هللا( 

 كييعص:
 .إذا كانت معربة إف جعمت خبر لمبتدأ محذكؼ، أك مبتدأ حذؼ خبره الكقؼ عمييا تاـ:

 أك في محؿ نصب بإضمار فعؿ تقديره اتؿ.
ذا إف جعمت ك)ذكر رحمة( الخبر، كك ،إف جعمت في مكضع رفع عمى االبتداء :كليس بكقؼ

إال إف جعؿ محذكفا بعده فيجكز  ،حتى يؤتى بجكاب القسـ ،حركفا أقسـ هللا بيا فال يكقؼ عميو
 .(4)الكقؼ
 طو:

فتككف في مكضع نصب بفعؿ مضمر  ،لمف جعميا اسما أك افتتاحا لمسكرة الكقؼ عمييا كاؼ:
 تقديره اتؿ، أك اقرأ.

 .(5)تصالو بما بعدهال (، )يا رجؿ(يا إنساف)لمف فسر طو ب :كليس بكقؼ
أك لمسكت، أك مبدلة  مفعكؿ،بقدميؾ، فيك فعؿ أمر، كالياء  أك سكف الياء بمعنى: طأ األرض

 مف اليمزة، أم: قمبكا اليمزة ىاء فصار )طو(.
                                                           

 .(649/ ص2انظر: األنبارم، إيضاح الكقؼ كاالبتداء )ج (1)
 .(182انظر: األشمكني، منار اليدل )ص (2)
 .(199انظر: المرجع السابؽ )ص (3)
 .(236انظر: المرجع نفسو )ص (4)
 .(241دل )ص(؛ منار الي2/767انظر: األنبارم، إيضاح الكقؼ كاالبتداء )ج (5)
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 ككذا إف جعؿ )طو( قسمان، كجكابو )ما أنزلنا عميؾ القرآف لتشقى( فال يفصؿ بيف القسـ كجكابو.
، ثـ قاؿ ك كزعـ العماني أف الكقؼ  خالؼ في أكؿ الحكـ في ىذه السكرة في الكقؼ كالعمييا كاؼو

 البقرة.
 طسم:

 .(1)الكقؼ عمييا حسف
 يس:
 ؼ حسف لمف قاؿ: ىك افتتاح السكرة.كق
 .(2)( أك )يا إنساف(يا رجؿ ب سر )ليس بكقؼ: إف جعؿ اسمان ليا في  

 حم عسق:
، أك ألف ة، فجرت مجرل نظائرىارسمكا )حـ( مقطكعة عف )عسؽ( ألف الحكاميـ سكر متعدد

 )حـ( مبتدأ )كعسؽ( خبر فيي كممتاف.
لى الذيف مف قبمؾ(حسف، ثـ يبتدلء )كذعمييا قؼ الك ك  ؼ ذلؾ إشارة إلى حـ  لؾ يكحى إليؾ كا 

 .(3)عسؽ
 حم:

 ف: إف جعؿ تنزيؿ مرفكعا باالبتداء.كقؼ حس(4) چٱ    ٻ  ٻچ
 .(5)إف جعؿ خبر مبتدأ محذكؼ :ككاؼو  

 ص:
كما  يككف جكاب القسـ)صاد( عز كجؿ: )ص كالقرآف ذم الذكر( فيو أكجو: أحدىف أفقكلو 

 تقكؿ: حقنا كهللا نزؿ، كهللا كجب، كهللا.       
 (6) چڀ ڀ ڀچحسنا. كعمى  فيككف الكقؼ مف ىذا الكجو عمى قكلو: )كالقرآف ذم الذكر(

 تامنا.      
     ا( كأنو قاؿ: كالقرآف لكـ أىمكنا.كالقرآف( )كـ أىمكن(كالكجو الثاني أف يككف جكاب 

                                                           
 .(2/812انظر: األنبارم، إيضاح الكقؼ كاالبتداء )ج (1)
 .(318انظر: األشمكني، منار اليدل )ص (2)
 .(2/880انظر: األنبارم، إيضاح الكقؼ كاالبتداء )ج (3)
 [.1] الجاثية: (4)
 .(356انظر: األشمكني، منار اليدل )ص (5)
 [.2] ص: (6)
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    فمما تأخرت )كـ( حذفت الالـ منيا التباعيا ما قبميا. 
  فمف ىذا الكجو ال يتـ الكقؼ عمى قكلو: )في عزة كشقاؽ(. 

: كقع القسـ عمى         . (1) چېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی    چ كقاؿ قـك
 .(2)اآليات كالقصصكىذا قبيح ألف الكالـ قد طاؿ فيما بينيما ككثرت 

 تؤثر عمى الكقكؼ كاآلتي:كخالصة القكؿ أف المعاني 
 مف يرل أف الحركؼ تامة المعنى كمستغنية عما بعدىا كاف الكقؼ عمييا عنده تاما.
 كمف يرل أف الحركؼ يتعمؽ ما بعدىا بيا مف حيث المعنى كاف الكقؼ عنده كافيا.

ث المعنى كاإلعراب كاف الكقؼ عنده كمف يرل أف الحركؼ يتعمؽ ما بعدىا بيا مف حي
ا إف كاف التعمؽ شديدا مثؿ أف تككف يعمييا حسنان، بؿ يرل بعضيـ أنو ال يجكز الكقكؼ عمي

 نداء، يا محمد، أك أنيا قسـ.
 كتختمؼ الكقكؼ باختالؼ اإلعراب

 قاؿ بعض العمماء في الحركؼ المقطعة أنيا مبنية غير معربة
 فكا في إعرابيا عمى ثالثة أكجو:كقاؿ آخركف أنيا معربة كاختم

األكؿ: أنيا محؿ رفع ألنيا مبتدأ كما بعدىا الخبر، أك أنيا خبر لمبتدأ محذكؼ تقديره نحك: ىذا 
 الـ، أك ىذه الـ.

 الناصب فعؿ محذكؼ تقديره نحك: اتؿ الـ، أك اقرأ الـ أك قؿ الـ.ك  الثاني: أنيا في محؿ نصب
 ر حرؼ قسـ.الثالث: أنيا في محؿ جر عمى إضما
 الكقؼ. تقدير كباختالؼ التقديرات اإلعرابية يككف

 
 
 
 

  

                                                           
 [.14] ص: (1)
 .(860/ ص2إيضاح الكقؼ كاالبتداء )جانظر: األنبارم،  (2)
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 الـــخـــــــاتـــمــــة

 ذكرىا القرآف في مطمع بعض السكر الحركؼ المقطعة ىي حركؼ مف حركؼ اليجاء، -
 كذلؾ في تسع كعشريف سكرة، تتككف مف حرؼ أك أكثر كينطؽ كؿ حرؼ بمفرده.

ابتدأت بالكالـ بعد ىذه الحركؼ عف القرآف أك  كؿ سكرة افتتحت بالحركؼ المقطعة -
 الكتاب، أك ذكر في السكرة االنتصار لمقرآف الكريـ كبياف إعجازه.

التناسب فف عظيـ مف فنكف القرآف الكريـ كقد لمع بارزان بيف السكر المفتتحة بالحركؼ  -
 المقطعة.

 رد في السكرة.بيف ذكر الحركؼ المقطعة كبيف ما ي ان كتناسب ان كما أف ىناؾ تكافق
اختمؼ عمماء العربية كالقراءات حكؿ الحركؼ المقطعة إعرابان كبناءن كفي االحتجاج  -

 لمقراءات الكاردة فييا، كحكؿ حاالتيا اإلعرابية.
 مكضع الحركؼ المقطعة مف اإلعراب يحتمؿ أربعة كجكه: -

 : مكضع الرفع، كفيو كجياف:الوجو األول
 ا بعدىا خبر.األكؿ: مكضعيا رفع بأنيا مبتدأ كم

 الثاني: مكضعيا رفع عمى أنيا خبر لمبتدأ مضمر.
 : مكضعيا مف النصب، كفيو ثالثة كجكه:الوجو الثاني

 أحدىا: ىي مفعكؿ بو تقديره اتؿ أك اذكر أك اقرأ)الـ(.
 الثاني: في محؿ نصب عمى أنيا منادل مبنية عؿ الضـ.
فعمف، كالناصب فعؿ محذكؼ تقديره الثالث: ىك عمى تقدير حذؼ القسـ، كما تقكؿ: هللا أل

 التزمت هللا، أم اليميف بو.
: الجر عمى القسـ، كحرؼ القسـ محذكؼ كبقي عممو بعد الحذؼ؛ ألنو مراد فيك الوجو الثالث

 كالممفكظ بو، كما قالكا هللا لتفعمف في لغة مف جر.
كر، كما ال محؿ : قيؿ أنيا ليس ليا محؿ مف اإلعراب، إف لـ تجعؿ أسماء لمسالوجو الرابع

 لمجمؿ المبتدأة كالمعددة.
تعددت الكجكه في بياف الحركؼ المقطعة  فكاف منيا القريب، كمنيا البعيد، فمف القريب  -

الراجح أنيا بياف إلعجاز القرآف الكريـ، كمف البعيد المرجكح أنيا تدؿ عمى حساب الجمؿ 
رقمية فيستدؿ بذلؾ عمى الذم يبنى عمى أساس أف لكؿ حرؼ في الترتيب األبجدم قيمة 

 آجاؿ أقكاـ كمدتيـ.
 .تختمؼ  صفات أصكات الحركؼ بيف الدراسات الصكتية القديمة كالحديثة -
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المقطع في الدراسات العربية القديمة كمصطمح لـ يكف لو مكاف بارز ككاضح المعالـ، فقد  -
. كابف جني أشار إليو الفارابي كاكتفى بالتمثيؿ لو دكف محاكلة تعريفو أك كضع حدكد لو

 تحدث عف المقطع بمفيـك مغاير لممفيـك الحديث ليذا المصطمح.  
 رحيف المفسريف ألسبابيا كنتائجيالـ يتعامؿ القدماء مع ظاىرتي النبر كالتنغيـ تعامؿ الشا -

 مف حيث كظيفتيا في المعنى.   معيا إنما تعاممكا 
ي تعريفو محدثيف كيذىبكف فتباينت كجيات النظر حكؿ مفيكـ المقطع عند عمماء المغة ال -

 ية، أك مخرجية )نطقية أك كظيفية(.                                مذاىب شتى )صكتية فيزيا
احتكت  الحركؼ المقطعة  عمى جميع المقاطع بنسب متفاكتة، ككاف لممقطع الطكيؿ  -

يعمؿ  المغمؽ النصيب األكبر مقارنة مع غيره ، كيتميز ىذا المقطع بسمات صكتية حيث
عمى إراحة النفس مف التكاصؿ الممتد، فالمقاطع المقفمة يستغرؽ في نطقيا زمنا أقؿ مف 
الزمف الذم تستغرقو المقاطع المفتكحة، كتالئـ مكاقؼ الحـز كالجـز كالقكة أكثر مف 

 المقاطع المفتكحة.
 ممؿ كالسأـ.يميو المقطع المتكسط المفتكح فقد كرد  عشر مرات، كقد أخرج المتمقي مف حالة ال

أما المقطع المتكسط المغمؽ فقد كرد أربع مرات، كقد عمؿ ىذا المقطع بخصائصو كسماتو عمى 
تحقيؽ نكع مف التمكيف الصكتي كالتآلؼ المكسيقي مف خالؿ التنكيع الصكتي بشكؿ متناكب مع 

 المقطع القصير.
القصير الذم يتميز  أما عف المقطعيف القصير كالطكيؿ المزدكج اإلغالؽ ، فقد كرد المقطع

برشاقتو كخفتو كدفعو لمممؿ كالسأـ عف القارئ أربع مرات، كالمقطع الطكيؿ المزدكج اإلغالؽ 
 مرتيف.

كىذا التكازف الصكتي، لو بالغ األثر في ضبط التكازف المكسيقي كاإليقاعي، كىذا التنكيع يضفي 
 عمى القارئ جكا حافال بالخشكع كالخضكع.

يبية مرتبطة ببعضيا كليا تأثيرىا الكاضح في المقاطع الصكتية كال الفكنيمات فكؽ الترك -
يمكف دراسة أم نكع منيا دكف الكقكؼ عمى المقطع الصكتي فيك األساس ليذه 

 المجمكعة. 
 يعد التنغيـ كثيؽ الصمة بالنبر، فال يككف التنغيـ إال عمى مقطع منبكر.  -
 ثؤثر المعاني  عمى الكقكؼ كاآلتي: -

 ركؼ تامة المعنى كمستغنية عما بعدىا كاف الكقؼ عمييا عنده تاما.مف يرل أف الح
 كمف يرل أف الحركؼ يتعمؽ ما بعدىا بيا مف حيث المعنى كاف الكقؼ عنده كافيا.
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كمف يرل أف الحركؼ يتعمؽ ما بعدىا بيا مف حيث المعنى كاإلعراب كاف الكقؼ عنده عمييا 
تككف نداء، يا مييا إف كاف التعمؽ شديدا مثؿ أف حسنان، بؿ يرل بعضيـ أنو ال يجكز الكقكؼ ع

 تختمؼ الكقكؼ باختالؼ اإلعراب.محمد، أك أنيا قسـ ك 

 التوصيات:
عمؿ معجـ صكتي كامؿ كشامؿ لمقرآف الكريـ بكافة قراءاتو المختمفة بحيث يككف سجالن  -

 صكتيان خالدان لجميع الظكاىر الصكتية في القرآف الكريـ.
الكقكؼ  ية عددية لحركؼ القرآف الكريـ كمرات تكرارىا مف أجؿعمؿ دراسة أك إحصائ -

 از العددم لنظـ الحركؼ القرآنية.عمى اإلعج
تناكؿ الدراسات الصكتية بيف القديـ كالحديث، أك الدراسات الصكتية بيف دراسة ت عمؿ -

  عمماء التجكيد كعمماء الصكتيات.
 لمت كقصرتز كتقصيرم فيما  لي زلتي كختامان: فإنني أسأؿ هللا عٌز كجؿ أف يغفر

فالخطأ كالنقصاف كصفاف مالزماف ل نساف إال مف عصـ هللا كما العصمة إال لنبي، كأسألو 
سبحانو أف يجعؿ عممي المتكاضع ىذا خالصان لكجيو الكريـ، كصؿ هللا عمى محمد كعمى آلو 

 كصحبو كسمـ.
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 .الدراسات الصكتية عند العرب كالدرس الصكتي الحديثالبينساكم، حساـ. )د.ت(.  -
 .زىراء الشرؽمكتبة  . القاىرة:2ط

. اإلماـ القاضي ناصر الديف أبك سعيد عبدهللا أبك عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم،  -
عبد القادر  :تحقيؽ. تفسير البيضاكم المسمى أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿـ(. 1996)

 .فكردار ال . بيركت:)د.ط( .حسكنة
 . القاىرة:4ط. المختصر في أصكات المغة العربية ـ(.2006جبؿ، محمد حسف. ) -

 .ة اآلدابمكتب
 . )د.ـ(:) د.ط( .زاد المسير في عمـ التفسير . )د.ت(.أبك الفرج جماؿ الديفالجكزم،  -

 .دار الفكر
 .دار قباء . القاىرة:د.ط(. )مدخؿ إلى عمـ المغة حجازم، محمكد فيمي. )د.ت(. -
الييئة المصرية  . )د.ـ(:)د.ط(. المغة العربية معناىا كمبناىاـ(. 1973حساف، تماـ. ) -

  .لمكتاب
 .ك مصريةبة األنجممكت . )د.ـ(:)د.ط( .مناىج البحث في المغةحساف، تماـ. )د.ت(.  -
بعة مط . )د.ـ(:)د.ط( .المدخؿ إلى عمـ األصكاتـ(. 2002الحمد، غانـ قدكرم. ) -

 .المجمع العممي
جامع البياف في القراءات السبعة ـ(. 2005. )أبك عمرك عثماف بف سعيدالداني،  -

 .كتب العمميةدار ال. بيركت: 1ط . تحقيؽ: محمد صدكؽ الجزائرم. المشيكرة
. 1ط (.ترجمة حممي خميؿ) .التعريؼ بعمـ المغةـ(. 1919دايفيد، كريستيؿ. ) -

 .ة لمكتابالييئة المصرية العام االسكندرية:
 .دار الكتب العممية . طيراف:2ط .التفسير الكبير الرازم، الفخر. )د.ت(. -
يكسؼ  :تحقيؽ .مختار الصحاح ـ(.1999) .محمد بف أبي بكر بف عبد القادرالرازم،  -

 .المكتبة العصرية . بيركت:5. طالشيخ محمد
 . بيركت:1ط. تفسير القرآف العظيـ ) تفسير المنار(ـ(. 2002رضا، محمد رشيد. ) -

 .بيدار إحياء التراث العر 
 .مكتبة الرسالة . عماف: )د.ط( .في صكتيات العربية رمضاف، محي الديف. )د.ت(. -
. ركفالسالـ ىا عبد: تحقيؽ. تاج العركس. )د.ت(. محمد مرتضى الحسيني الزبيدم، -

 مطبعة حقكؽ الككيت. . )د.ـ(:2ط
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رمالزجاج،  - عبد  :تحقيؽ. معاني القرآف كا عرابو ـ(.1988. )أبك إسحاؽ إبراىيـ بف الس 
 .عالـ الكتب . بيركت:1ط .الجميؿ عبده شمبي

محمد أبك الفضؿ  :تحقيؽ .البرىاف في عمكـ القرآفـ(. 1972الزركشي، بدر الديف. ) -
 .عرفةلمدار ا . بيركت:2ط .إبراىيـ

تفسير الكشاؼ عف  ـ(.2009. )أبك القاسـ جار هللا محمكد بف عمرالزمخشرم،  -
 . بيركت:3ط. خميؿ شيحا :عمؽ عميو. حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ

 .ر المعرفةدا
. 2ط .عبد الحسيف الفتيمي :تحقيؽ .األصكؿ في النحكـ(. 1987السراج، أبك بكر. ) -

 .لرسالةمؤسسة ا بيركت:
دار  . بيركت:)د.ط( .عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربيالسعراف، محمكد. )د.ت(.  -

 .النيضة العربية
نشأة م . االسكندرية:2ط .الفصؿ كالكصؿ في القرآف الكريـ سمطاف، منبر. )د.ت(. -

 .المعارؼ
 . الدر المصكف في عمكـ الكتاب المكنكف . )د.ت(.أحمد بف يكسؼالسميف الحمبي،  -

  .دار القمـ . دمشؽ:)د.ط(. أحمد محمد الخراط :تحقيؽ
عبد السالـ  :تحقيؽ . الكتابـ(. 1992. )عثماف بف قنبرأبك بشر عمرك بف سيبكيو،  -

 ي.الخانج مكتبة . القاىرة:)د.ط(. ىاركف
. )د.ط( .اإلتقاف في عمكـ القرآف ىػ(.1419. )جالؿ الديف عبد الرحمفالسيكطي،  -

 .ب العمميةدار الكت بيركت:
عبد : تحقيؽ. تناسؽ الدرر في تناسب السكرـ(. 1986السيكطي، جالؿ الديف. ) -

 .مميةدار الكتب الع . بيركت:1ط .القادر أحمد عطا
 .تفسير الدر المنثكر في التفسير المأثكر . )د.ت(.عبد الرحمف جالؿ الديفالسيكطي،  -

 .دار الفكر . )د.ـ(:)د.ط(
ات القرآنية كالمغكية)اإلمالة في القراءات في الدراسـ(. 1983شمبي، عبد الفتاح. ) -

 .دار الشركؽ . )د.ـ(:كالميجات العربية
فتح القدير الجامع بيف فني الركاية ـ(. 1997. )محمد بف عمي بف محمدالشككاني،  -

  . )د.ـ(: )د.ف(.2ط .عبد الرحمف عميرة :تحقيؽ .كالدراية مف عمـ التفسير
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ؤرخ دار الم . بيركت:)د.ط(. م في القرآفالصكت المغك  الصغير، حسف عمي. )د.ت(. -
  .العربي

 .قضايا التشكيؿ في الدرس المغكم في المساف العربيـ(. 2010صفا، فيصؿ إبراىيـ. ) -
 .عالـ الكتب الحديث :إربد األردف. 1ط

. 1ط. المصطمح الصكتي في الدراسات العربية ـ(.2007الصيغ، عبد العزيز. ) -
 .دار الفكر دمشؽ:

مؤسسة  . بيركت:1ط .الميزاف في تفسير القرآف ـ(.1997. )محمد حسيف، الطباطبائي -
 .كعاتاألعمى لممطب

، أنكاع اإلمالة ظاىرة اإلمالة كقيمتيا في التناسب الصكتيـ(. 2012طبني، صفية. ) -
 .8المخبر الجزائرية، العددمجمة  .لأللكسيدراسة في تفسير ركح المعاني 

 يؿ الصكتي في المغة العربية فكنكلكجيا العربية التشكـ(. 1983. )سمماف حسفالعاني،  -
  .لثقافيالنادم األدبي ا . السعكدية:1ط

 . )د.ـ(:)د.ط( .خصائص الحركؼ العربية كمعانييا ـ(.1998عباس، حسف. ) -
 .اتحاد الكتاب العربمنشكرات 

 .2ط .المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث المغكمـ(. 1985عبد التكاب، رمضاف. ) -
 .تبة الخانجيمكرة: القاى

  : )د.ف(.)د.ـ( .)د.ط( .عمـ الصرؼ الصكتي ـ(.1998عبد الجميؿ، عبد القادر. ) -
 .دار صفاء. عماف: 1ط. األصكات المغكية .ـ(2010) عبد الجميؿ، عبد القادر. -
بدر الديف  :تحقيؽ .الحجة لمقراء السبعة ـ(.1992. )أبك عمي الحسفعبد الغفار،  -

 .أمكف لمتراثالم دار . دمشؽ:1ط .قيكجي
دكر عمـ األصكات في تناكؿ قضايا  عبد المقصكد، عبد المقصكد محمد. )د.ت(. -

 .الثقافة الدينية مكتبة)د.ـ(:  .1ط .اإلعالؿ في العربية
 .ـ الكتبعال . القاىرة:)د.ط( .دراسة الصكت المغكمـ(. 1997عمر، أحمد مختار. ) -
: د.ـ(. )2ط .أبك الفضؿ إبراىيـ تحقيؽ: محمد .معاني القرآفـ(. 1980الفراء. ) -

 )د.ف(.
براىيـ م :تحقيؽ .العيف. )د.ت(. الخميؿ بف أحمدالفراىيدم،  - يدم المخزكمي كا 

 .دار كمكتبة اليالؿ . )د.ـ(:)د.ط( .السامرائي
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  .القامكس المحيط ـ(.2005. )مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب ،الفيركز أبادم -
  .مؤسسة الرسالة . بيركت:8ط. لةالتراث في مؤسسة الرسا :تحقيؽ

تحقيؽ:  .جامع بياف العمـ كفضمو ـ(.1944. )أبك عمر يكسؼ بف عبدهللاالقرطبي،  -
  .دار ابف الجكزم :السعكدية العربيةالمممكة . 1ط. الزىيرم أبك األشباؿ

المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ  . )د.ت(.مسمـ بف الحجاج أبك الحسفالقشيرم،  -
 .)د.ط(. محمد فؤاد عبد الباقي :تحقيؽ. إلى رسكؿ هللا صمى هللا عميو كسمـعف العدؿ 

 .دار إحياء التراث العربي)د.ـ(: 
الكشؼ عف كجكه القراءات السبع  ـ(.1984. )أبك محمد مكي بف أبي طالبالقيسي،  -

 .مؤسسة الرسالة . )د.ـ(:3ط. محي الديف رمضاف :تحقيؽ. كعمميا كحججيا
 (.ترجمة صالح القرمادم) .دركس في عمـ أصكات العربية ـ(.1966كانتينك، جاف. ) -

 .القتصادية كاالجتماعيةمركز الدراسات كالبحكث ا . )د.ـ(:)د.ط(
: دار الرائد . بيركت1. طابف القيـ كحسو البالغيـ(. 1982الشيف، عبد الفتاح. ) -

 .عربيال
 .)د.ط( .المغكممباحث في عمـ المغة كمناىج البحث  ـ(.2000لكشف، نكر اليدل. ) -

  .اريطةالمكتبة الجامعية األز االسكندرية: 
عالـ  . القاىرة:8ط (.ترجمة أحمد مختار عمر) ة،أسس عمـ المغـ(. 1998ماريكبام. ) -

 .كتبال
 ؽ.شرك مكتبة ال. مصر: 4ط .المعجـ الكسيط ـ(.2004. )مجمع المغة العربية -
ر دا . القاىرة:)د.ط( .رةعمـ المغة بيف التراث كالمعاص ـ(.1987مدككر، عاطؼ. ) -

  .الثقافة
دار  . االسكندرية:)د.ط(. المغة كأنظمتيا بيف القدماء كالمحدثيف النجار، نادية. )د.ت(. -

 .الكفاء
 :تحقيؽ .إعراب القرآف ـ(.1985. )أبك جعفر أحمد بف محمد بف إسماعيؿالنحاس،  -

 .عالـ الكتب . )د.ـ(:2ط .زىير غازم زاىد
 :تحقيؽ. تفسير النسفي ـ(.2000. )عبدهللا بف أحمد بف محمكدأبك البركات النسفي،  -

 .مكتبة نزاز الباز . السعكدية:1ط. سيد زكريا
  : )د.ف(.القاىرة. 4ط. غاية المريد في عمـ التجكيدـ(. 1994نصر، عطية قابؿ. ) -
  .دار الفكر . بيركت:1ط. عمـ كظائؼ األصكات ـ(.1992نكر اليف، عصاـ. ) -


